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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 2. sadaļas (Uzņēmējdarbība), 12. sadaļas (Iekšējais tirgus), 14. sadaļas 
(Nodokļu politika un muitas savienība) un 17. sadaļas (Veselība un patērētāju 
aizsardzība) budžeta pozīcijām;

2. uzsver budžeta piešķīrumu nozīmi Komisijas budžeta projekta 02 03. nodaļā, uzskatot, ka 
var panākt labāku iekšējā tirgus darbību, uzlabojot ziņojumu sniegšanu un sertificēšanu; 
turklāt uzskata, ka ir attaisnoti budžeta piešķīrumi standartizācijas un tiesību aktu 
tuvināšanas jomā, jo šie pasākumi atvieglos uzņēmumu darbību un konkurētspēju, 
vienlaikus nodrošinot Eiropas Savienības patērētājiem drošāku produkciju un 
pakalpojumus;

3. atzinīgi vērtē apropriāciju nelielo palielinājumu Komisijas budžeta projekta 
12 02 01. pozīcijā, kas uzskatāms par nepieciešamu saistībā ar ieguvumiem, kurus ES 
ekonomikai kopumā sniedz vienotais tirgus, it īpaši ekonomikas lejupslīdes laikā; tādēļ 
aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumiem, kā pilnveidot vienoto tirgu, pamatojoties uz 
pienācīgu tirgus izpēti, ekonomisko analīzi un atbilstīgu instrumentu izvēli; šajā sakarībā 
uzsver pakalpojumu nozares nozīmi Eiropas ekonomikā un tādēļ par vienu no galvenajām 
prioritātēm uzskata Pakalpojumu direktīvas1 īstenošanu; turklāt prasa Komisijai cieši 
sadarboties ar dalībvalstīm un izveidot administratīvo kultūru, kas nodrošina vienkāršāku 
regulējumu un problēmu efektīvu risināšanu; uzsver apmācības pasākumu nozīmi, lai 
amatpersonām un tiesnešiem palīdzētu pareizi transponēt, piemērot un īstenot vienotā 
tirgus noteikumus; 

4. pauž nožēlu, ka līdzekļi nav piešķirti 12 02 02. budžeta pozīcijai; uzskata, ka Iekšējā 
tirgus problēmu risināšanas tīkls (SOLVIT) ir efektīvs mehānisms bezmaksas strīdu 
izšķiršanai ārpus tiesas, kam vajadzētu sniegt atbalstu visās dalībvalstīs, izmantojot 
Komisijas apmācības un veicināšanas pasākumus; prasa dalībvalstīm palielināt šim 
tīklam piešķirtos cilvēkresursus un finanšu resursus; turklāt atbalsta vienotā tirgus 
palīdzības dienestu koncepciju, izveidojot vienotu tīmekļa vietni informācijas un padomu 
sniegšanai; 

5. pieprasa finansējumu izmēģinājuma projektam „Vienotā tirgus forums”, kas ik gadus 
pulcē kopā ES iestāžu, dalībvalstu un citu ieinteresēto personu pārstāvjus, ar mērķi 
veicināt skaidrāku apņēmību transponēt, piemērot un īstenot iekšējā tirgus tiesību aktus, 
šādi radot dalībvalstu pārvaldes iestādēm platformu paraugprakses apmaiņai; turklāt 
aicina finansēt izmēģinājuma projektu, kas ļautu veikt neatkarīgu apsekojumu, lai 
noskaidrotu 20 galvenos neapmierinātības un vilšanās iemeslus iedzīvotāju un uzņēmēju, 
jo īpaši mazo un vidējo uzņēmēju, vidū saistībā ar iekšējo tirgu;

                                               
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. uzskata, ka nelielais piešķirto līdzekļu palielinājums programmas „Muita 2013” 
14 04 02. budžeta pozīcijā ir pamatots un vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus šajā politikas 
jomā, piemēram, uzlabot ārējo robežu drošību un aizsardzību, atbalstīt cīņu pret 
nelikumīgu tirdzniecību un krāpšanu un uzlabot muitas sistēmu efektivitāti; atbalsta 
centienus sasniegt šīs programmas mērķus, uzlabojot dalībvalstu koordināciju un 
sadarbību, veicinot paraugprakses un pieredzes apmaiņu un uzraugot Eiropas Savienības 
tiesību aktu pareizu piemērošanu;

7. uzskata, ka līdzekļi 17 02 02. budžeta pozīcijai patērētāju aizsardzības politikas jomā ir 
piešķirti pamatoti, lai pienācīgi izveidotu iekšējo tirgu, nodrošinot veselībai nekaitīgu 
produkciju un pakalpojumus un vienlīdzību visiem patērētājiem; uzsver, ka liela nozīme 
ir Eiropas Savienības, dalībvalstu un trešo valstu, tostarp ASV, Ķīnas un Indijas, ciešai 
sadarbībai efektīvāku piemērošanas mehānismu jomā, lai panāktu lielāku uzticību 
patērētāju vidū; mudina Komisiju izveidot zināšanu bāzi un mācību programmas tirgus 
uzraudzības jomā; turklāt par vienu no prioritātēm uzskata kopīgus centienus patērētāju 
izglītošanas jomā, it īpaši attiecībā uz finanšu jomu;

8. uzsver, ka liela nozīme ir patēriņa preču tirgu uzraudzībai, apkopojot gan rezultātus, gan 
saistītos tirgus pētījumus, kuri pamatojas uz savāktiem datiem par patērētāju uzvedību un 
šo tirgu darbību; tādēļ aicina turpināt sagatavošanas darbus saistībā ar uzraudzības 
pasākumiem patērētāju aizsardzības politikas jomā, kas ļautu turpināt pašreizējos 
apsekojumus un pētījumus un finansēt turpmākus tirgus pētījumus.


