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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka noteikumu nepareiza un nesavlaicīga transponēšana, kā arī nepienācīga 
piemērošana un izpilde izraisa juridisku neskaidrību un liedz pilsoņiem un uzņēmumiem 
pilnīgi izmantot iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības;

2. pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis nepietiekami novērtē ES tiesību aktu pareizas un 
savlaicīgas piemērošanas nozīmi; aicina dalībvalstis transponēšanu un piemērošanu 
padarīt par prioritāti, lai tādējādi nepieļautu kavēšanās;

3. uzsver, ka ir nepieciešama ciešāka un pastāvīga sadarbība starp ES iestādēm un valsts 
iestādēm, kā arī starp dalībvalstu pārvaldes iestādēm, lai nodrošinātu ES tiesību aktu 
pareizu, efektīvu un laikā paveiktu piemērošanu un lai savlaicīgi noteiktu ar īstenošanu 
saistītās problēmas;

4. uzsver nepieciešamību ieviest atbilstības tabulas, tajās ietverot detalizētu informāciju par 
dalībvalstu transponēšanas pasākumiem, lai tādējādi nodrošinātu ES tiesību aktu 
efektīvāku transponēšanu un piemērošanu;

5. mudina stiprināt Parlamenta lomu vienotā tirgus noteikumu piemērošanas, izpildes un 
pārraudzības jomā; atbalsta domu par ikgadēju vienotā tirgus forumu;

6. iesaka Eiropas Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem izmantot Lisabonas līgumā 
paredzēto jauno sadarbības sistēmu un arī turpmāk veikt gada pārskatus par īstenošanas 
procesu atsevišķās vienotā tirgus jomās; uzskata, ka Komisijai un dalībvalstu iestādēm 
būtu jādara viss iespējamais, lai pienācīgi ņemtu vērā pārskata procesa rezultātus;

7. uzskata — lai uzlabotu administratīvo sadarbību, Iekšējā tirgus informācijas sistēma, kuru 
pašlaik izmanto saistībā ar pakalpojumiem, būtu jāpaplašina un jāizmanto arī citās jomās;

8. uzsver nozīmīgo lomu, kas pārraudzības un salīdzinošās novērtēšanas instrumentu 
efektīvākas izmantošanas kontekstā piemīt iekšējā tirgus rezultātu apkopojumam un 
patēriņa tirgus rezultātu apkopojumam, jo tas ir nozīmīgs netiešs disciplinārais 
mehānisms; aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt pienācīgu finansējumu un personālu, 
lai nodrošinātu patēriņa tirgus rezultātu apkopojuma turpmāko attīstību;

9. aicina Komisiju gadījumos, kad tas nepieciešams un kad citi līdzekļi izrādījušies 
nepietiekami, nevilcinoties izmantot pārkāpumu procedūru, kā arī apņemties paātrināt 
pārkāpumu tiesvedību saistībā ar īstenošanas pasākumu nepaziņošanu un pārkāpumiem, 
kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 260. pantā; mudina Komisiju 
ES tiesību aktu efektīvai un savlaicīgai piemērošanai vajadzības gadījumā izmantot jaunos 
noteikumus, kas paredzēti LESD 260. panta 3. punktā;

10. lai nodrošinātu lielāku pārredzamību, aicina Komisiju sniegt plašāku informāciju par 
pārkāpumu tiesvedību, tostarp par iemesliem, kāpēc Komisija uzsāk vai pārtrauc lietas 
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izskatīšanu;

11. lūdz Komisiju ES tiesību aktu efektīvākas piemērošanas nodrošināšanas nolūkos izpētīt 
novatoriskus mehānismus, tādus kā Pakalpojumu direktīvā paredzēto novērtēšanas 
procedūru;

12. aicina EP deputātus un dalībvalstu iestādes veicināt dienestu „Iedzīvotāju ceļvedis” un to, 
ka tiek izmantoti alternatīvi strīdu izšķiršanas instrumenti un neformāli problēmu 
risināšanas mehānismi, tādi kā SOLVIT, kuri, neskatoties uz to lielo potenciālu, netiek 
pietiekami izmantoti, kā arī vienotu tīmekļa vietni (portāls „Tava Eiropa”); aicina 
palielināt to veiktspēju, piešķirot papildu finanšu līdzekļus un cilvēkresursus;

13. mudina tās dalībvalstis, kuras nepiedalās projektā EU Pilot, pievienoties šai jaunajai 
sadarbības iniciatīvai, lai tādējādi vēl vairāk racionalizētu pārkāpumu tiesvedību; lūdz 
Komisiju tās gada pārskatos par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību iekļaut 
detalizētāku informāciju par projekta EU Pilot ietekmi uz pārkāpumu procedūru 
pārvaldību;

14. uzsver nepieciešamību ātri panākt lielāku tiesiskās noteiktības un skaidrības līmeni 
līgumattiecībās un nodrošināt iespējas izmantot piemērotas, izmaksu ziņā pieejamas un 
efektīvas tiesiskās aizsardzības sistēmas, tostarp kolektīvās tiesiskās aizsardzības Eiropas 
modeli un alternatīvos strīdu izšķiršanas mehānismus;

15. mudina dalībvalstis stiprināt to centienus, lai pareizi īstenotu ES tiesību aktus un 
nodrošinātu to pienācīgu izpildi tajās jomās, kuras ir būtiski svarīgas vienotajam tirgum, 
piemēram, Pakalpojumu direktīvu, tiesību aktus saistībā ar publisko iepirkumu un 
direktīvu par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu.



AD\829347LV.doc 5/5 PE443.067v02-00

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 13.9.2010

Galīgais balsojums +:
–:
0:

34
0
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De 
Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Iliana Ivanova, 
Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Kurt 
Lechner, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide 
Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-
Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Regina Bastos, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Frank Engel, Ashley 
Fox, Anna Hedh, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Pier Antonio 
Panzeri, Konstantinos Poupakis, Olga Sehnalová, Wim van de Camp


