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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka šajā smagas finanšu krīzes laikā Eiropas Savienībai ir jāpastiprina tās centieni 
novērst šķēršļus netraucētai vienotā tirgus darbībai, īpaši tādās jomās, kas var sekmēt 
ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, kā pārrobežu komercdarbība un uzņēmējdarbība, 
pakalpojumu nodrošināšana, mobilitāte, piekļuve finansēm un lietpratība finanšu jomā;

2. uzskata, ka galvenajam ES banku nozares mērķim jābūt kapitāla nodrošināšanai reālajai 
ekonomikai, kas ir viens no priekšnoteikumiem tāda uz zināšanām balstīta vienotā tirgus 
attīstībai, kas sekmē izaugsmi, konkurenci un darbavietu izveidi;

3. uzsver, ka ir vairāk jādara, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi un lai izvairītos no 
nevajadzīga, ar noteikumu izpildi saistīta sloga radīšanas MVU;

4. pauž uzskatu, ka MVU jābūt Eiropas ekonomikas atlabšanas un izaugsmes virzītājspēkam; 
tāpēc aicina Komisiju iekšējā tirgus izveides procesā pievērst īpašu uzmanību MVU 
vajadzībām;

5. ir pārliecināta, ka iekšējā tirgus izveides pabeigšana ir vajadzīga ES iedzīvotāju 
ekonomiskajai un sociālajai labklājībai;

6. uzsver steidzamo nepieciešamību uzlabot iedzīvotāju informētību par nodokļu sistēmu ES 
un samazināt nodokļu šķēršļus pārrobežu darbiniekiem un darba devējiem, lai sekmētu 
viņu mobilitāti un veicinātu pārrobežu uzņēmējdarbības iniciatīvas, vienlaikus novēršot 
iespējas izvairīties no nodokļu maksāšanas un veikt krāpšanu nodokļu jomā;

7. attiecīgi uzsver nepieciešamību īstenot sociāli pamatojamu fiskālo politiku, kurā resursu 
pārdalīšana būtu vērsta uz izaugsmi un spētu risināt tādus svarīgus jautājumus kā fiskālā 
konkurence, efektīva uzraudzība, ārzonas uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem un Eiropas 
Savienībā plaukstošo nodokļu oāžu izskaušana; 

8. uzsver, ka visiem ES iedzīvotājiem, kuriem vēl nav bankas konta dalībvalstī, kurā viņi ir 
iesnieguši pieteikumu konta atvēršanai, ir jābūt pieejamiem banku pamatpakalpojumiem; 
šajā saistībā uzskata, ka banku pamatpakalpojumi atvieglo patērētājiem ar zemiem 
ienākumiem piekļuvi galvenajiem maksājumu instrumentiem, kas paredzēti skaidras 
naudas noguldīšanai bankā, pārskaitīšanai un izņemšanai no bankas konta, vienotajā tirgū, 
jo īpaši saistībā ar pārrobežu svārstmigrāciju; tāpēc aicina Komisiju sagatavot tiesību akta 
priekšlikumu, lai nodrošinātu patērētājiem labvēlīgas procedūras bankas kontu atvēršanai 
visā Savienībā;

9. pauž bažas par to, ka ES pilsoņi, kas saņem mantojumu, aiziet pensijā vai pārskaita 
līdzekļus ārvalstīs, bieži saskaras ar nodokļu dubulto uzlikšanu; aicina pastiprināt 
centienus, lai risinātu šo situāciju; pauž nožēlu, ka Komisija ir ierosinājusi tikai ieteikumu 
mantojuma nodokļa jomā; steidzami aicina pārskatīt Pensiju fondu direktīvu;
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10. ir pārliecināta, ka patērētāju uzticēšanās labi funkcionējošam finanšu pakalpojumu tirgum 
ilgtermiņā veicina finansiālo stabilitāti, izaugsmi, efektivitāti un inovācijas; tādēļ uzsver 
nepieciešamību nodrošināt, lai patērētājiem būtu labāka piekļuve informācijai un 
neatkarīgām konsultācijām šajā nozarē un lai tiktu novērsti interešu konflikti;

11. uzsver, ka labi izstrādāts ES riska kapitāla režīms varētu veicināt izaugsmi, piekļuvi 
kapitālam un jaunas darbavietas; tādēļ uzsver nepieciešamību pievērsties faktoriem, kas, 
no vienas puses, atbild par riska kapitāla piedāvājuma un pieprasījuma trūkumu un, no 
otras puses, par trūcīgiem tirgiem;

12. mudina Komisiju atvieglot pieeju mikrofinansēšanas instrumentiem, kas paredzēti mazo 
uzņēmumu, jo īpaši tādu, kas plāno darboties pārrobežu līmenī, izveides un attīstības 
finansēšanai;

13. uzsver, ka PVN atmaksas pieprasīšanas procedūrām ārvalstīs attiecībā uz uzņēmumiem 
jākļūst ērtākām un mazāk birokrātiskām; uzsver, ka arī pārrobežu riska kapitāla 
finansējumam vajadzētu būt pieejamākam;

14. uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt Eiropas līmeņa stratēģiju, lai sniegtu atbalstu sociālajai 
uzņēmējdarbībai — nozarei, kurai raksturīga integrējoša, gudra un ilgtspējīga izaugsme; 
uzskata, ka tādas regulas izstrāde, kuras mērķis būtu Eiropas sociālās uzņēmējdarbības 
fonda marķējuma izveide, ir pirmais solis šajā virzienā, un vērtē to atzinīgi;

15. uzsver nepieciešamību pēc izaugsmi veicinošām reformām Eiropā un kā galveno 
prioritāti uzsver vienotā tirgus tūlītēju izveidi; uzsver, ka ES iestādes ir apņēmušās piešķirt 
prioritāru nozīmi Aktā par vienoto tirgu paredzētajiem divpadsmit mehānismiem; aicina 
Komisiju vērsties pret tām dalībvalstīm, kuras vēl nav pilnībā īstenojušas Pakalpojumu 
direktīvu; 

16. atgādina, ka mobilitātes ierobežojumu likvidēšana augstākajā izglītībā varētu palielināt 
Eiropas Savienības iedzīvotāju skaitu ar augstākās izglītības kvalifikāciju, tādējādi 
nodrošinot Eiropas Savienībā augošo pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka;

17. aicina principu „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem” ievērot katrā likumdošanas 
iniciatīvā, ņemot vērā to, ka tās ietekmi uz MVU, mikrouzņēmumiem un ģimenes 
uzņēmumiem vajadzētu apsvērt ex ante;

18. turklāt uzsver, ka vienotā tirgus pašreizējā darbības joma pat pēc pilnīgas tā ieviešanas 
nav pietiekama, jo gandrīz četras piektdaļas šodienas Eiropas ekonomikas veido 
pakalpojumu nozare; tādēļ aicina gan valstu, gan kopienu iniciatīvās paplašināt vienotā 
tirgus darbības jomu, lai tā aptvertu visu Eiropas ekonomiku nolūkā pilnībā izmantot 
potenciālu, ko sniedz mūsu ekonomikas uz zināšanām balstītās daļas;

19. uzskata, ka jāpastiprina centieni, vēlākais, līdz 2015. gadam izveidot patiesi digitālu 
vienoto tirgu, kas uzņēmējiem, novatoriem un patērētājiem ļautu izmantot daudzās 
iespējas un potenciālu, ko piedāvā tiešsaistes pakalpojumi;

20. norāda uz to, ka neviens cits apstāklis ekonomikā vai ekonomikas vēsturē nav saņēmis tik 
lielu atbalstu kā savstarpējie ieguvumi no brīvās tirdzniecības; atgādina, ka pasaules 
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tirdzniecības straujā atdzīvināšana bija galvenais faktors, kas palīdzēja novērst 
20. gadsimta trīsdesmito gadu globālajai depresijai līdzīgas depresijas atkārtošanos pēc 
2008. gada krīzes;

21. cenšas vēl vairāk paplašināt vērienīgos mērķus, sniedzot politisku virzītājspēku ES un 
ASV ekonomiskās integrācijas padziļināšanai un cenošoties noslēgt brīvās tirdzniecības 
nolīgumu un izveidot pilnībā integrētu transatlantisko tirgu;

22. šajā saistībā aicina panākt ievērojamu progresu ES vadītajā tirdzniecības liberalizācijā ar 
mērķi līdz 2012. gada beigām noslēgt brīvās tirdzniecības nolīgumus ar Indiju, Kanādu, 
Austrumu partnerības valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) 
dalībvalstīm;

23. atzīst slogu, ko Eiropas uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem un mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, rada pārmērīgs regulējums, kas izriet no valstu, kā arī ES 
noteikumiem; aicina Komisiju ik gadu publicēt paziņojumu, kurā būtu konstatētas un 
izskaidrotas kopējās neto izmaksas, ko uzņēmumiem radījušas iepriekšējā gada laikā 
izstrādātie regulatīvie priekšlikumi, kā arī būtu uzskaitīti iesniegtie priekšlikumi šo 
izmaksu samazināšanai nākamā gada laikā;

24. uzsver, cik svarīgi ir palielināt mobilitāti Eiropas darba tirgos, jo īpaši attiecībā uz 
jauniešiem; uzsver, ka regulētās profesijas jāreformē atbilstīgi Pakalpojumu direktīvai ar 
mērķi samazināt regulēto profesiju skaitu;

25. uzsver, cik svarīgi ir ļaut patērētājiem visās ES dalībvalstīs brīvi izvēlēties pakalpojumu 
sniedzējus un ikdienas patēriņa preces; 

26. atzinīgi vērtē turpmākās likumdošanas iniciatīvas, kuru mērķis ir izveidot pilnībā integrētu 
vienoto tirgu, lai veicinātu konkurētspēju un efektivitāti un nodrošinātu lielāku izvēli 
Eiropas patērētājiem. 
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