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IEROSINĀJUMI

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

1. atzīmē, ka Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja budžeta procedūrā ir atbildīga 
par 12. sadaļu (Iekšējais tirgus), 14. sadaļu (Nodokļu politika un muitas savienība) un 
17. sadaļu (Veselība un patērētāju aizsardzība);

2. uzsver nozīmi, kāda ir budžeta piešķīrumam provizoriskā budžeta projekta 02.03. nodaļā, 
jo uzskata, ka iekšējā preču tirgus labāka darbība, kas tiks panākta, pieņemot jaunus 
tiesību aktus un ar likumdošanu nesaistītus pasākumus un efektīvāk īstenojot Kopienu 
tiesības, palīdzēs uzņēmumiem; turklāt uzskata, ka šie pasākumi atvieglos uzņēmumu 
darbību un konkurētspēju, vienlaikus Eiropas Savienības iedzīvotājiem nodrošinot 
augstāka līmeņa veselības, drošības, vides un patērētāju tiesību aizsardzību;

3. atzinīgi vērtē apropriāciju palielinājumu 12 01. un 12 02. nodaļā, kuru tas uzskata par 
nepieciešamu saistībā ar ieguvumiem, ko ES ekonomikai kopumā sniedz iekšējais tirgus, 
it īpaši ekonomiskās lejupslīdes laikā; tādēļ aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumiem, 
kā likvidēt atlikušos šķēršļus vienotajam tirgum, lai palielinātu šādus ieguvumus; uzsver 
pakalpojumu nozares nozīmīgumu vienotā tirgus kontekstā un tādēļ par vienu no 
pamatprioritātēm uzskata Pakalpojumu direktīvas1 īstenošanu; mudina Komisiju 
pastiprināt centienus uz faktiem balstītas politikas jomā, kura pamatotos uz padziļinātām 
zināšanām par tirgu, ekonomisko analīzi un atbilstīgu instrumentu izvēli; turklāt prasa 
Komisijai cieši sadarboties ar dalībvalstīm un izveidot tādu administratīvo kultūru, kas 
nodrošinātu vienkāršākus noteikumus un problēmu efektīvu risināšanu; šajā sakarībā 
norāda uz semināru, amatpersonu apmaiņas un citu apmācības pasākumu nozīmi, lai 
amatpersonām un tiesnešiem palīdzētu pareizi transponēt un piemērot vienotā tirgus 
noteikumus, kā arī uzraudzīt to izpildi;

4. atzinīgi vērtē atsevišķas SOLVIT tīklam paredzētas budžeta pozīcijas izveidi 2009. gada 
budžetā un prasa to pastiprināt 2010. gada budžetā; aicina dalībvalstis palielināt šim 
tīklam piešķirtos finanšu un cilvēkresursus, jo tas ir efektīvs mehānisms bezmaksas strīdu 
izšķiršanai ārpustiesas kārtībā; prasa Komisijai pastiprināt centienus attiecībā uz 
apmācību un SOLVIT tīkla darbību veicināšanas finansēšanu visās dalībvalstīs; mudina 
Komisiju arī paātrināt to dažādo pakalpojumu sistēmas efektivitātes palielināšanu, kuri 
saistīti ar informācijas un konsultāciju sniegšanu vienotā tirgus jomā; tādēļ stingri atbalsta 
vienotā tirgus palīdzības dienestu koncepciju, izveidojot vienotas ieejas tīmekļa vietni;

5. uzskata 14.04. nodaļā programmai „Muita 2013” piešķirto summu par atbilstīgu, lai 
sasniegtu šīs politikas mērķus, piemēram, drošības un ārējo robežu aizsardzības 
pastiprināšanu, atbalstu cīņai pret nelikumīgu tirdzniecību un krāpšanu un muitas sistēmu 
efektivitātes uzlabošanu; uzsver to, ka šī programma sniedz ieguldījumu minēto mērķu 
sasniegšanā, uzlabojot dalībvalstu koordināciju un sadarbību, veicinot paraugprakses un 
zinātības apmaiņu un raugoties, lai tiktu pareizi piemēroti Kopienas tiesību akti;

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā 
tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.)
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6. norāda uz patērētāju aizsardzības politikas (17.02. nodaļa) lomu iekšējā tirgus attīstībā, 
nodrošinot veselībai nekaitīgus produktus un pakalpojumus, visiem patērētājiem 
vienlīdzīgas tiesības un uzņēmumiem — vienādus konkurences noteikumus; uzsver 
nozīmi, kāda ir ciešai Kopienas, dalībvalstu un trešo valstu, tostarp ASV un Ķīnas, 
sadarbībai efektīvāku izpildes uzraudzības mehānismu jomā, lai panāktu patērētāju lielāku 
uzticību, it īpaši ekonomiskās krīzes laikā; mudina Komisiju izveidot zināšanu bāzi un 
apmācību programmas tirgus uzraudzības jomā, kas nostiprinās pašreizējās kompetento 
iestāžu sadarbības struktūras; aicina Komisiju ierosināt turpmāku Kopienas darbību 
Eiropas patērētāju aizsardzības centru nostiprināšanai; par vienu no prioritātēm uzskata 
kopīgus centienus patērētāju izglītošanas jomā, it īpaši attiecībā uz finansēm, neatkarīgi no 
viņu vecuma un izglītības līmeņa;

7. atzīst nozīmi, kāda ir patēriņa preču tirgu uzraudzībai, izmantojot „rezultātu tablo” 
konsolidēšanu un saistītus tirgus pētījumus, kas pamatojas uz patērētāju uzvedību un šādu 
tirgu darbību raksturojošu datu vākšanu; tādēļ turpmāk aicina strādāt pie sagatavošanas 
darbības “Uzraudzības pasākumi patērētāju aizsardzības politikas jomā”, kas ļautu 
turpināt pašreizējos apsekojumus un pētījumus un finansēt turpmākus tirgus pētījumus, 
tādējādi uzlabojot patēriņa preču tirgus „rezultātu tablo” kvalitāti.
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Budget Line Title Budget 2009 PDB 2010 DB 2010 Difference PDB-DB Rapporteur's 
Amendment

CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA
02 03 01 Operation and development of 

the Internal market
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
02 03 04 Standardisation and 

approximation of legislation
20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
12 02 01 Implementation and 

development of the internal 
market

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

12 02 02 SOLVIT programme and Single 
Market Assistance Services 
Action plan

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Implementation and 
development of the internal 
market – expenditure on 
administrative management

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 02 01 Implementation and 
development of the internal 
market

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 04 02 Customs 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 03 Programme of Community 
action in the field of consumer 
policy

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 30 Executive Agency for Health 
and Consumers

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 02 Community action in the field 
of Consumer policy

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 03 Preparatory action - monitoring 
measures in the field of 
consumer policy

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


