
PA\941751LV.doc PE514.761v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2013/XXXX(INI)

27.6.2013

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2013. gada 
prioritāšu īstenošana
(2013/XXXX(INI))

Atzinumu sagatavoja: Andreas Schwab



PE514.761v01-00 2/4 PA\941751LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\941751LV.doc 3/4 PE514.761v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā tā 2013. gada 7. februāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par vienotā 
tirgus pārvaldību1,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 28. novembra pirmo ziņojumu „Stāvoklis vienotā tirgus 
integrācijā 2013. gadā — materiāls gada izaugsmes pētījumam 2013. g.” 
(COM(2012)0752),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 8. jūnija paziņojumu „Vienotā tirgus labāka pārvaldība” 
(COM(2012)0259),

1. atgādina, ka vienotais tirgus ir svarīgs dzinējspēks izaugsmei un darbavietu izveidei un 
tam ir neatsverama nozīme, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus — gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, taču tā potenciāls joprojām daudzējādā ziņā netiek 
izmantots;

2. uzsver, ka pilnīga un pienācīga Pakalpojumu direktīvas īstenošana varētu stimulēt 
izaugsmes potenciāla palielinājumu robežās no 0,8 % līdz 2,6 % no IKP;

3. atzinīgi vērtē to, ka 2013. gada Eiropas pusgadā pirmoreiz gada izaugsmes pētījuma 
pamatā ir ziņojums par stāvokli vienotā tirgus integrācijā;

4. tomēr pauž nožēlu, ka, lai gan ir gūti pārliecinoši pierādījumi par vienotā tirgus nozīmi 
krīzes pārvarēšanā, konkrētām valstīm adresētie ieteikumi 2013. gadā pietiekamā mērā 
nepievēršas vienotā tirgus noteikumu atbilstīgas īstenošanas un izpildes potenciālam 
attiecībā uz izaugsmi un darbavietām;

5. atbalsta nozīmi, kas šajā gadā konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos piešķirta 
nepamatotu aizliegumu un šķēršļu nojaukšanai, kuri kavē pakalpojumu nozares attīstību; 
mudina attiecīgās dalībvalstis ar vislielāko nopietnību apsvērt šos ieteikumus;

6. aicina Komisiju noteikt vienotā tirgus pārvaldību par sava nākamā gada izaugsmes 
pētījuma un 2014. gada Eiropas pusgada prioritāti un pilnībā ņemt vērā galvenās 
izaugsmes jomas, proti, pakalpojumu nozari, enerģētikas nozari, transporta nozari un 
digitālo vienoto tirgu, kā arī pasākumus, kas ietverti Vienotā tirgus aktā I un II, savos 
nākamajos konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos;

7. mudina dalībvalstis un Komisiju šajā laikposmā intensificēt pūles vienotā tirgus normatīvā 
regulējuma izpildē un šīs izpildes pārraudzīšanā, inter alia, veicot regulārus ES mēroga 
kontroles pasākumus;

8. atkārtoti pieprasa Komisijai stiprināt vienotā tirgus pārvaldību, izveidojot vienotā tirgus 
gada pārvaldības ciklu kā Eiropas pusgada īpašu pīlāru, ietverot tajā iekšējā tirgus 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0054.
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rezultātu apkopojumu, gada ziņojumu par iekšējā tirgus integrāciju kā gada izaugsmes 
pētījuma daļu, Eiropadomes norādes dalībvalstīm, valstu rīcības plānus, kuru nolūks ir 
īstenot norādes par iekšējo tirgu un konkrētām valstīm adresētus ieteikumus;

9. atzīmē valstu parlamentu neiesaistīšanos debatēs par vienotā tirgus aspektiem 2013. gada 
Eiropas pusgadā un aicina tos aktīvi iesaistīties dialogā ar Eiropas Parlamentu un attiecīgi 
ar savām valdībām, lai labāk aktivizētu neizmantoto izaugsmes un nodarbinātības 
potenciālu.


