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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē ierosināto daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (DFS) un tās 
saistību ar stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem; tomēr uzsver, ka tā joprojām neatbilst 
visām prasībām, kuras Parlaments izvirzījis 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā1; norāda, ka, 
pat palielinot nākamās DFS resursus par 5 % salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, 
Savienības apstiprinātos mērķus un saistības un solidaritātes principu iespējams īstenot 
tikai ierobežotā apmērā;

2. norāda, ka DFS būtu jāparedz finanšu līdzekļi, kas vajadzīgi Vienotā tirgus akta iniciatīvu 
īstenošanai, lai labāk izmantotu iekšējā tirgus potenciālu ES konkurētspējas un 
ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā arī turpmāk;

3. uzsver, ka MVU ir Eiropas ekonomikas pamats un ka DFS būtu jānodrošina ievērojams 
atbalsts ES politikai, kuras mērķis ir uzlabot finansējuma pieejamību MVU, palielinot to 
konkurētspēju un veicinot uzņēmējdarbību; stingri atbalsta ierosināto Uzņēmumu 
konkurētspējas un MVU programmu, bet uzskata, ka plānotais finansējums ir vēl vairāk 
jāpalielina;

4. uzsver patērētāju politikas nozīmi augsta patērētāju aizsardzības līmeņa nodrošināšanā ES 
un patērētāju tiesību stiprināšanā kopumā; uzskata Patērētāju programmai 2014.–
2020. gadam ierosināto finansējumu par nepietiekamu šo mērķu sasniegšanai un prasa to 
palielināt par 5 %;

5. ļoti atzinīgi vērtē ierosināto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, kas 
paredzēts nozīmīgu infrastruktūras projektu finansēšanai, lai atbalstītu vienota enerģētikas 
tirgus un digitālā tirgus izveidi, vienlaikus veicinot preču un pakalpojumu brīvu apriti un 
personu brīvu pārvietošanos; uzsver, ka vajadzība pēc finansējuma šajā jomā ir milzīga un 
ka no ierosinātā finansējuma nebūs iespējams segt visas vajadzības; tādēļ prasa, lai lielāka 
uzmanība tiktu pievērsta novatoriskiem finansēšanas mehānismiem, tādiem kā ES 
projektu obligācijas.

                                               
1 P7_TA(2011)0266.


