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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka nesenā ekonomiskā lejupslīde atklāja daudzus trūkumus un neatbilstības 
vienotajā tirgū, kuri negatīvi ietekmējuši patērētāju un iedzīvotāju uzticēšanos; ņem vērā 
Savienības pašlaik piemērotos budžeta ierobežojumus; prasa lietderīgāk izmantot budžetu, 
nodrošinot atbilstošus finanšu līdzekļus ar mērķi atbalstīt pārdomātas un ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģiju;

2. ir pārliecināts, ka patērētāju aizsardzības politika ir viena no svarīgākajām Eiropas 
Savienības prioritātēm un ka tas ir attiecīgi jāatspoguļo šīs jomas budžetā;

3. mudina daudzgadu finanšu shēmā iekļauto finansējumu patērētāju aizsardzības 
programmai saglabāt vismaz Komisijas sākotnēji ierosinātajā apmērā (proti, 
EUR 197 000 000), un norāda, ka vismaz EUR 8 miljoni no šīs programmas finansējuma 
būs nepieciešami patērētāju strīdu tiešsaistes risināšanas platformas daudzvalodības 
instrumentam; atgādina, ka par šo daudzvalodības instrumentu vienojās abi ES 
likumdevēji un Eiropas Parlaments to pieņēma savā 2013. gada 12. marta normatīvajā 
rezolūcijā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patērētāju strīdu 
izšķiršanu tiešsaistē; ierosina, ka šo patērētāju strīdu tiešsaistes risināšanas platformas 
daudzvalodības instrumentu varētu finansēt arī no Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta programmas;

4. apstiprina Vienotā tirgus foruma nozīmīgumu un prasa pagarināt tā sagatavošanas 
darbības īstenošanas laiku līdz 2014. gadam (EUR 1 200 000 gan saistību, gan maksājumu 
apropriācijās);

5. uzskata, ka ir svarīgi izveidot jaunu izmēģinājuma projektu „Tava Eiropas ceļojumu 
lietojumprogramma mobilajām ierīcēm”, lai vienas pieturas aģentūrā 24 valodās 
nodrošinātu informāciju par pārrobežu jautājumiem gan ES, gan dalībvalstu līmenī 
(EUR 650 000 saistību apropriācijās un EUR 350 000 maksājumu apropriācijās); šim 
projektam būtu jānodrošina praktiska informācija un individuāliem patērētājiem pieejamas 
īpašas zonas, un galvenā uzmanība tajā būtu jāpievērš reālajām pārrobežu situācijām, 
tostarp individuālā līmenī patērētājiem nodrošinot praktisku informāciju un uz 
iedzīvotājiem orientētas zonas, kurās iespējams iegūt informāciju par dažādiem tematiem, 
piemēram, ceļojumiem, vīzām, ieteikumiem par pārcelšanos uz citu valsti, informāciju par 
veselības aprūpes pakalpojumiem un informāciju par valsts patērētāju aizsardzības 
centriem;

6. uzsver, ka SOLVIT ir paliecinājusi savu efektivitāti iedzīvotāju problēmu risināšanā; 
atkārtoti pauž atbalstu budžeta pozīcijai, kas paredzēta vienotā tirgus instrumentiem;

7. uzskata, ka reālās ekonomikas atbalstam jābūt vienai no ES pamatprioritātēm; mudina 
panākt, lai šo finansiālo atbalstu maksimāli izmantotu MVU;

8. apstiprina nepieciešamību saglabāt līdzsvarotu Muitas programmas kopējo finansējumu, 
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kuram vajadzētu būt vismaz Komisijas sākotnējā priekšlikumā noteiktās summas, proti, 
EUR 548 080 000, apmērā; uzsver nepieciešamību papildināt sākotnējo vispārējo 
programmas mērķi — atbalstīt muitas savienības darbību un pastiprināt iekšējo tirgu —, 
nosakot jaunus specifiskus mērķus un darbības mērķus.


