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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā ziņojums par ES pilsonību (COM(2010)0603) un paziņojums par vienotā tirgus 
aktu (COM(2010)0608 ir savstarpēji papildinošas iniciatīvas, kas izvirza pilsoņus 
vienotā tirgus centrā un palīdz pārvarēt pašreizējo ES fragmentāciju;

B. atsaucot atmiņā 2010. gada 20. maija rezolūciju par vienotā tirgus nodrošināšanu 
patērētājiem un pilsoņiem1 un paužot atbalstu M. Monti ziņojumam, kurā tika 
aizstāvēta uz pilsoņiem vērsta pieeja, ar kuru pilsoņiem un patērētājiem svarīgus 
jautājumus pilnīgi integrē vienotā tirgus attīstībā, dodot ES pilsoņiem iespējas un radot 
jaunu politisku stimulu ES pilsonības jēdziena veidošanai;

1. atzinīgi vērtē šo ziņojumu un atkārtoti norāda, ka vienotā tirgus izveidi var pilnīgi 
pabeigt, tikai likvidējot atlikušos pārrobežu šķēršļus, kas kavē personu, preču, 
pakalpojumu un kapitāla brīvu pārvietošanos, un tādējādi sniedzot taustāmas 
priekšrocības Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem;

2. ņem vērā nesenās Komisijas publikācijas „Patērētāju iespējas” un „Divdesmit galvenie 
problēmjautājumi”, kurās ir norādīti vienotā tirgus trūkumi informācijas, 
likumdošanas un īstenošanas jomās, kā arī pilsoņu antagonisms un zināšanu trūkums 
attiecībā uz savām tiesībām tirgū;

3. uzsver, ka alternatīvas strīdu izšķiršanas sistēmas, piemēram, SOLVIT tīkls, ir 
izrādījušās efektīvas, risinot tādas pilsoņu problēmas kā profesionālās kvalifikācijas 
atzīšana un migrējošo darba ņēmēju pensijas fondu pārnesamība, bet ka alternatīvas 
strīdu izšķiršanas joma Eiropā tomēr joprojām ir sadrumstalota; mudina Komisiju 
nodrošināt, lai līdz 2012. gadam tiktu pabeigta ES likumdošanas darbība alternatīvas 
strīdu izšķiršanas un kolektīvās tiesiskās aizsardzības jomā;

4. mudina Komisiju apsvērt Pilsoņu tiesību hartas pieņemšanu, kā prasīts 
iepriekšminētajā Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūcijā, izklāstot tajā pilsoņu 
tiesības, pienākumus un ar vienoto tirgu saistītus pārrobežu jautājumus; uzskata, ka šai 
hartai vajadzētu būt viegli pieejamai un kalpot kā rokasgrāmatai visiem pilsoņiem, kas 
pārvietojas, strādā, iepērkas un tirgojas pārrobežu mērogā;

5. prasa, veicinot darbaspēka pārrobežu mobilitāti, veidot vispusīgāku ES likumdošanas 
pieeju, ar ko tiek aizsargātas pilsoņu tiesības, stimulēta ekonomiskā izaugsme un 
ieguldījumi cilvēku kapitālā un darba vietu radīšanā, tādējādi likvidējot atlikušos 
šķēršļus četrām brīvībām.

                                               
1 P7_TA(2010)0186.


