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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par vienotā tirgus nodrošināšanu patērētājiem un iedzīvotājiem
(2010/2011(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropadomei „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020), 

– ņemot vērā profesora Mario Monti ziņojumu Komisijai par vienotā tirgus atdzīvināšanu1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Pilsoņu programma Eiropas efektivitātes 
nodrošināšanai” (COM(2006)0211), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Vienots tirgus 21. gadsimta Eiropai” 
(COM(2007)0724) un pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu „Vienotais tirgus: 
pārskats par ieguvumiem” (SEC(2007)1521), Parlamenta 2007. gada 4. septembra 
rezolūciju par vienotā tirgus noteikumu pārskatīšanu2 un Komisijas dienestu darba 
dokumentu „Vienotā tirgus pārskats: pēc viena gada” (SEC(2008)3064),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Iespējas, pieejamība un solidaritāte — īstenojot jaunu 
sociālo redzējumu 21. gadsimta Eiropai” (COM(2007)0726) un Komisijas paziņojumu 
„Vispārējas nozīmes pakalpojumi, tostarp vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi —
jauns Eiropas uzdevums” (COM(2007)0725), kā arī Parlamenta 2006. gada 27. septembra 
rezolūciju par Komisijas Balto grāmatu par vispārējas nozīmes pakalpojumiem3,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 29. jūnija ieteikumu par pasākumiem vienotā tirgus 
darbības uzlabošanai4 un Komisijas 2004. gada 12. jūlija ieteikumu par iekšējo tirgu 
regulējošu direktīvu transponēšanu valsts tiesību aktos5,

– ņemot vērā 2010. gada jūnija Iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu (SEC(2009)1007) un 
Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūciju par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu6 un 
2008. gada 23. septembra rezolūciju par iekšējā tirgus rezultātu pārskatu7,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai „ES Patērētāju politikas stratēģija 2007.–
2013. gadam — patērētāju tiesību nodrošināšana, labklājības uzlabošana, efektīva 
aizsardzība” un Parlamenta 2008. gada 20. maija rezolūciju par ES Patērētāju politikas 
stratēģiju 2007.–2013. gadam8,

                                               
1 Gaidāms 2010. gada aprīlī.
2 OV C 187 E, 24.7.2008., 80. lpp.
3 OV C 306 E, 15.12.2006., 277. lpp.
4 OV L 176, 7.7.2009., 17. lpp.
5 OV L 98, 16.4.2005., 47. lpp.
6 Šajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0051.
7 OV C 309 E, 4.12.2008., 46. lpp.
8 OV C 180 E 26, 17.7.2008., 26. lpp.
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– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 28. janvāra paziņojumu „Ietekmes uz patērētājiem 
uzraudzība vienotajā tirgū — „Rezultātu tablo” par patēriņa tirgiem otrais izdevums” 
(COM(2009)0025) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu „„Rezultātu 
tablo” par patēriņa tirgiem otrais izdevums” (SEC(2009)0076),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 2. jūlija paziņojumu par patērētāju acquis īstenošanu 
(COM(2009)0330) un Komisijas 2009. gada 2. jūlija ziņojumu par Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas 
par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, (Regula par sadarbību 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā) piemērošanu (COM(2009)0336),

– ņemot vērā 2010. gada 9. marta rezolūciju par patērētāju aizsardzību1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par pārrobežu elektronisko komerciju uzņēmumu 
attiecībās ar patērētājiem ES (COM(2009)0557),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Vienotā tirgus, ražošanas un 
patēriņa nodaļas ziņojumu „Šķēršļi, kas kavē iekšējā tirgus darbību (2008)”2,

– ņemot vērā SOLVIT 2008. gada ziņojumu par SOLVIT tīkla attīstību un darbības 
rezultātiem 2008. gadā (SEC(2009)0142), Komisijas dienestu 2008. gada 8. maija darba 
dokumentu attiecībā uz rīcības plānu par integrētu pieeju vienotā tirgus atbalsta 
pakalpojumu sniegšanai pilsoņiem un uzņēmumiem (SEC(2008)1882) un Parlamenta 
2010. gada 9. marta rezolūciju par SOLVIT3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību un kuras mērķis ir radīt vispārīgu akreditācijas un tirgus 
uzraudzības noteikumu un principu sistēmu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 26. punktu, kurā noteikts, ka 
„iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā saskaņā ar Līgumiem ir 
nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite”,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru 
Savienība apņemas veidot „sociālā tirgus ekonomiku ar augstu konkurētspēju, kuras 
mērķis ir panākt pilnīgu nodarbinātību un sociālo attīstību, kā arī vides augsta līmeņa 
aizsardzību un tās kvalitātes uzlabošanu”,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas iekļauta Līgumos ar LES 6. pantu,

– ņemot vērā LESD 9. pantu, kurā noteikts, ka, „nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un 
cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu”,

                                               
1 Šajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf
3 Šajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0047.
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– ņemot vērā LESD 11. pantu, kurā noteikts, ka, „nosakot un īstenojot Savienības politiku 
un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai veicinātu noturīgu attīstību”,

– ņemot vērā LESD 12. pantu, kurā noteikts, ka „patērētāju tiesību aizsardzības prasības 
ņem vērā, nosakot un īstenojot pārējo Savienības politiku un darbības”,

– ņemot vērā LESD 14. pantu un Līgumam pievienoto 26. protokolu par sabiedriskiem (ar 
ekonomiku saistītiem) pakalpojumiem,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā pilsoņiem, patērētājiem un MVU, kas vēlas pārvietoties, iepirkties, pirkt vai pārdot 
aiz savas valsts robežām ar tādu pašu drošību un uzticamību, kādu tie izjūt savā valstī, 
traucē pārāk daudzi šķēršļi, kurus rada informācijas trūkums par tiesībām un iespējām, 
sadrumstalots un nepietiekams regulējums, nepietiekama noteikumu transponēšana, 
piemērošana un īstenošana, kā arī administratīvas koordinācijas un sadarbības trūkums;

B. tā kā tikai neliela daļa darba ņēmēju, pakalpojumu sniedzēju un speciālistu dodas uz citu 
dalībvalsti, jo pārcelšanos pārāk sarežģītu un dārgu padara ar to saistītais birokrātisms un 
risks zaudēt sociālās drošības tiesības;

C. tā kā, trūkstot skaidrībai par ieguldījumiem, maksājumiem un atbildību, kā arī ņemot vērā 
juridiskās, administratīvās, sociālās un kultūras atšķirības, maz ir uzņēmēju un MVU, kas 
piedāvā savas preces un pakalpojumus ārpus savas valsts tirgus;

D. tā kā vienoto tirgu nedrīkst vērtēt atrauti no citām horizontālās politikas jomām, it īpaši 
veselības aprūpes, vides, noturīgas attīstības un ārējās politikas;

E. tā kā stratēģijā „Eiropa 2020” vajadzētu noteikt reālus mērķus, lai līdz 2020. gadam 
panāktu videi draudzīgu, uz zināšanām balstītu ekonomiku un ilgtspējīgu izaugsmi; tā kā 
stratēģijas „Eiropa 2020” pamatā vajadzētu būt vienotajam Eiropas tirgum, risinot 
uzdevumus sociālā taisnīguma un ekonomikas izaugsmes jomā un galveno vērību veltot 
pilsoņu ieguvumiem, patērētāju aizsardzībai un MVU,

Vispārīgi apsvērumi

1. uzskata, ka, vērtējot vienotā Eiropas tirgus integrācijas vēsturi, Savienībai patlaban ir 
īpaši grūts laiks; uzskata, ka pašreizējās un gaidāmās problēmas ir jārisina saskaņoti, 
izlēmīgi, apņēmīgi un stingri, ja nepieciešams, arī jutīgi un racionāli, sadarbības un 
solidaritātes garā;

2. uzsver, ka, ņemot vērā daudzās ekonomikas un cita veida problēmas, ar ko ES pašreiz 
saskaras, Eiropas pilsoņu, patērētāju un MVU interesēm vislabāk atbilst vienotais tirgus, 
kurš darbojas bez traucējumiem;
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3. uzsver, ka, neraugoties uz vienotā Eiropas tirgus struktūras saimnieciskajām, 
tehnoloģiskajām un juridiskajām nepilnībām, tas kopā ar eurozonu vislabāk atklāj ES 
saimnieciskās integrācijas un vienotības patieso nozīmi;

4. atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta Komisijas nodomu „par iekšējā tirgus pamatu uzskatīt 
tos, kas tajā dzīvo un to izmanto ik dienas”, kā arī tās apņemšanos kļūt par stingru vienotā 
tirgus aizstāvi, pilnībā izmantojot savas īstenošanas pilnvaras, un sniegt sociālo 
redzējumu par vienoto tirgu, kura pamatā ir Lisabonas līguma saistības;

Vienotā tirgus integrācija nav neatgriezeniska

5. uzsver, ka iekļaušanās vienotajā tirgū nav neatgriezenisks process un ka turpmāku 
vienotā tirgus pastāvēšanu nedrīkst uztvert kā kaut ko pašsaprotamu; uzskata, ka 
gadījumā, ja mērķis izveidot vienoto tirgu netiks īstenots, tas varētu izraisīt domino 
efektu, draudot padarīt par nebijušiem vairāku gadu darbu Eiropas tirgus integrācijā;

6. pauž bažas, ka ekonomiskā protekcionisma atdzimšana varētu izraisīt vienotā tirgus 
sadrumstalošanos; ir nobažījies, ka pašreizējo ekonomikas un finanšu krīzi varētu 
izmantot, lai attaisnotu protekcionistisko pasākumu atjaunošanu dažādās dalībvalstīs;

7. uzskata, ka šī krīze ir būtiski iedragājusi vienotā tirgus integrācijas procesu, ka ir 
palielinājusies pretestība pret vienoto tirgu un neuzticība tam un ka šādu attieksmi ir 
radījušas no dalībvalstu saimnieciskajām sistēmām izrietošās nepilnības un atšķirības;

8. uzskata, ka krīze sniedz iespēju reformēt, konsolidēt un uzlabot pašreizējo vienotā tirgus 
struktūru, kā arī atgūt pilsoņu, it īpaši patērētāju un MVU, uzticību un paļāvību;

9. uzsver, ka atkārtotu vienotā tirgus aktivizēšanu nedrīkst noteikt tikai nesenā finanšu 
lejupslīde un ka, to atdzīvinot, nedrīkst aprobežoties vienīgi ar galvenajām krīzes 
radītajām atziņām;

10. uzsver, ka vienotajam Eiropas tirgum ārkārtīgi nepieciešams ir jauns impulss un ka 
vajadzīga stingra Komisijas vadība, lai atjaunotu uzticību vienotajam tirgum un paļāvību 
uz to;

Vajadzīga visaptveroša un kopēja pieeja vienotajam tirgum

11. uzskata, ka jāpārvērtē vecā izpratne par vienoto tirgu kā par tādu, kas pirmām kārtām 
saistāms ar ekonomikas apsvērumiem; uzsver, ka visiem, kas iesaistīti vienotā tirgus 
veidošanā un īstenošanā, jāpieņem visaptverošāka pieeja, kurā pilnībā ņemtas vērā 
pilsoņu bažas, it īpaši attiecībā uz ekonomikas, sociāliem, veselības un vides 
jautājumiem, kā arī patērētāju aizsardzību;

12. uzsver, ka vienotajam tirgum jābūt galvenajam līdzeklim, lai saskaņā ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” ilgtermiņa redzējumu sasniegtu mērķi par ilgtspējīgu un augstas 
konkurētspējas sociālā tirgus ekonomiku;
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13. ierosina, ka jebkuras stratēģijas un politikas virziena par vienotā Eiropas tirgus 
atdzīvināšanu, tostarp stratēģijas „Eiropa 2020”, pamatā jābūt pragmatiskam, 
visaptverošam un plaša mēroga risinājumam, ko atbalsta visas dalībvalstis un kas 
uzmanību pievērš galvenokārt prioritātēm, par kurām dalībvalstis patiesi uzņemsies 
atbildību un kuras tās efektīvi īstenos valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

14. aicina izstrādāt jaunu politiskās domāšanas modeli, kurā, vērtējot atkārtotu vienotā 
Eiropas tirgus aktivizēšanu, par vissvarīgāko faktoru uzskatītu pilsoņus un patērētājus; 
uzskata, ka to var panākt, Savienības likumdošanas un politikas noteikšanā un 
formulēšanā par galveno politisko rādītāju padarot Eiropas pilsoņus;

15. norāda, ka vienotā tirgus atdzīvināšanai vajag ieviest atbilstošākas pārbaudes un 
līdzsvaru, lai pilsoņiem un patērētājiem nodrošinātu nepieciešamo aizsardzību; uzskata, 
ka tāda pieeja, kas galveno uzmanību pievērš pilsoņiem, palīdzēs Savienībai atgūt 
iedzīvotāju uzticību vienotajam Eiropas tirgum un atrast īsto risinājumu, lai pieņemtu 
iniciatīvas, kuras nodrošinātu Savienībai vajadzīgo konkurētspēju, neskarot sociālo 
dimensiju;

16. atkārto, ka pilnīgam novērtējumam par vienotā tirgus ietekmi uz sociālo jomu, 
patērētājiem un vidi — tādam jābūt iekļautam jebkurā ar vienoto tirgu saistītā 
priekšlikumā — ir izšķiroša nozīme, lai iegūtu sabiedrības uzticību, un tas arī nodrošinās 
sociālo, patērētāju aizsardzības, vides saglabāšanas un ekonomikas mērķu reālu 
iekļaušanu;

Vienotā tirgus politikā vērā ņemamās problēmas un iespējas

17. uzskata, ka galvenā problēma, ar ko saskaras Savienība, ir līdzsvara atrašana starp atvērta 
tirgus ekonomiku, kas spēj veicināt ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu, un 
ekonomikas sistēmu, kura tikpat veiksmīgi spēj nodrošināt patērētāju aizsardzību un 
sociālos un vides drošības pasākumus, kas vajadzīgi pilsoņiem;

18. uzsver, ka svarīgi ir izveidot videi draudzīgu vienoto tirgu jaunajām zema oglekļa satura 
tehnoloģijām, pakalpojumiem un precēm, pilnveidojot ES mēroga standartus oglekļa 
dioksīda emisiju ietekmes mērīšanā un pārbaudē; norāda, ka visā Savienībā par normu 
jāpadara skaidri energoefektīvu ražojumu standarti un marķējums;

19. mudina noteikt, ka Savienībai šajā digitālajā laikmetā ir pilnībā jāīsteno tīmekļa un e-
tirdzniecības piedāvātais potenciāls un iespējas, lai turpinātu vienotā tirgus attīstību; 
uzsver, ka, attīstot jaunās tehnoloģijas, jāņem vērā nepieciešamība aizsargāt pilsoņus, 
patērētājus un MVU;

20. atbalsta Komisijas iniciatīvas visās nākotnes stratēģijās priekšroku dot pētniecībai, 
zināšanām un inovācijai; pauž cerību, ka turpmākajos Savienības budžetos tiks piešķirti 
pietiekami līdzekļi, lai risinātu šos izšķirošos jautājumus;

21. atbalsta Komisijas centienus veicināt ražoto preču drošumu, stājoties spēkā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulai (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka 
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akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību;

Pilsoņi un patērētāji vienotajā tirgū

22. ir pārliecināts, ka parasta pilsoņa uztvere, izpratne un zināšanas par vienoto tirgu ir vājas, 
neskaidras vai negatīvas vai arī tādu vispār nav; uzskata, ka lielākā daļa patērētāju 
vienoto tirgu vērtē — pamatoti vai kļūdaini — kā sistēmu, kurā galvenais ir politiska 
tirgošanās un savtīgas intereses, nevis patērētāju, pilsoņu un MVU vajadzību risināšana;

23. uzsver, ka, cenšoties nodrošināt sociālo atbalstu Eiropas pilsoņiem un viņu sadarbību, ES 
un valstu iestādēm ir radikāli jāmaina iedzīvotāju izpratne par vienoto tirgu, padarot viņus 
zinošākus par ieguvumiem, ko vienotais tirgus viņiem piedāvā, un spējīgus izprast šos 
ieguvumus;

24. uzskata, ka dažas visredzamākās problēmas, ar ko saskaras patērētāji, ir šādas: 1) nav 
iespējams piekļūt salīdzināmai un objektīvai informācijai, tostarp cenu salīdzinājumam; 
2) līgumattiecību sarežģītība; 3) neskaidrība par samaksu un kompensāciju; un 4) 
izpratnes trūkums un neuzticība sistēmai1;

25. norāda, ka pilsoņiem netiek sniegta informācija, kas viņiem vajadzīga par vienotā tirgus 
tiesību aktiem, kā arī par iespējām izmantot savas tiesības un to īstenošanu; uzsver, ka 
daudzas attiecīgās tīmekļa vietnes, daudzi informācijas centri un vienotie kontaktpunkti 
joprojām ir slikti organizēti un tiem nav efektīvas saiknes ar iedzīvotājiem;

26. norāda, ka saimnieciskās integrācijas iniciatīvas būs lemtas neveiksmei, ja pilsoņi nebūs 
pārliecināti, ka viņu sociālās tiesības tiek aizsargātas un ka iekšējā tirgus politikas virzieni 
negatīvi neiespaidos valstu sociālo politiku;

27. pauž nožēlu, ka tikai neliela daļa pilsoņu, patērētāju un MVU ir informēti par spēkā 
esošajiem alternatīvajiem kompensāciju mehānismiem vai par to, kā reģistrēt sūdzību 
Komisijā;

Mazie un vidējie uzņēmumi vienotajā tirgū

28. apstiprina, ka MVU ir nozīmīga Eiropas ekonomikas pamata daļa un ka tie galvenokārt 
veicina darba vietu veidošanu, ekonomikas izaugsmi un sociālo kohēziju Eiropā; uzskata, 
ka aktīva MVU darbība paplašinātajā Eiropas Savienībā ir nepieciešama, lai vienoto tirgu 
padarītu konkurētspējīgāku;

29. atbalstīs turpmākās kopīgās Komisijas un dalībvalstu iniciatīvas, kas 1) atbalsta mazos 

                                               
1 J.M. Barroso, Politiskās nostādnes nākamajai Komisijai, 35. lpp., „Mums jāizkļūst no negatīvo priekšstatu 
lamatām, ko rada politiķu cenšanās veikli gūt atzinību par Eiropas sasniegumiem un tikpat veikli vainot Briseli 
vai Strasbūru par visu, kas viņiem nepatīk. Mums ir vajadzīgs pārdomātāks dialogs ar mūsu pilsoņiem par 
lēmumiem, kas ietekmē viņu ikdienas dzīvi”; COM(2006)0211, „Pilsoņu programma Eiropas efektivitātes 
nodrošināšanai”.
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uzņēmumus, kuri veic pārrobežu darbību visā ES, 2) saskaņā ar proporcionalitātes 
principu jūtami samazina administratīvo, finansiālo un regulatīvo slogu, it īpaši 
administratīvos šķēršļus, ar kādiem saskaras MVU;

30. piekrīt, ka Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta pienācīga īstenošana un Eiropas privātā 
uzņēmuma statūtu ieviešana nodrošinās MVU reālu iekļaušanu atbilstīgā un 
darbotiesspējīgā vienotā Eiropas sistēmā;

Līdzdalība un vienotā tirgus tiesību aktu un labāka regulējuma īstenošana

31. norāda, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu nozīmīga administratīvās un juridiskās 
atbildības daļa ir dalībvalstu ziņā, kurām šā iemesla dēļ kopā ar citām ES iestādēm ir pa 
īstam jāuzņemas rūpes par vienoto Eiropas tirgu un tā pārvaldību;

32. uzskata, ka 2009. gada jūlija un 2010. gada marta Iekšējā tirgus rezultātu apkopojumi 
skaidri atklāj, ka dalībvalstis vēl aizvien neizpilda savus mērķus pareizi transponēt, 
piemērot un īstenot vienotā tirgus tiesību aktus un ka Eiropas tiesību aktu transponēšana 
kavējas, par ko īpaša nožēla jāizsaka attiecībā uz pakalpojumu nozari;

33. atzīmē, ka ir redzams — pakāpeniska noteikumu sadrumstalošana un neatbilstīga tiesību 
aktu īstenošana Eiropas Savienībā aizvien vairāk traucē pabeigt vienotā tirgus izveidi; 
atzīmē, ka Eiropas Savienībai vēl jāpieņem tādu savstarpēji saskaņotu politiku kopums, 
kuras veidotas, lai labotu tirgus nepilnības un negatīvo tirgus integrāciju;

34. atzinīgi vērē Komisijas iniciatīvu par labāku regulējumu, kas padara noteikumus 
efektīvākus un pastiprina pienācīgu to piemērošanu dalībvalstīs; mudina Komisiju 
saglabāt šo savu ierosmi, jo ātra šīs stratēģijas īstenošana varētu būtiski palīdzēt sekmīgi 
no jauna aktivizēt vienoto tirgu;

Rezultāti

Nozīmīgāka iestāžu loma vienotā tirgus noteikumu izstrādē un īstenošanā

35. lai labāk transponētu, piemērotu un īstenotu vienotā tirgus tiesību aktus, ierosina 
Komisijai veidot partnerību starp visām ieinteresētajām personām, kas iesaistītas šādu 
tiesību aktu veidošanā, īstenošanā un izpildē, un darīt to, izmantojot jaunās iespējas, 
piemēram, ierosināto ikgadējo vienotā tirgus forumu;

36. aicina Komisiju nodrošināt pienācīgu īstenošanu un transponēšanu, izmantojot 
sistemātiskāku, neatkarīgāku uzraudzību, lai paātrinātu un veicinātu pārkāpumu 
tiesvedību; uzskata, ka novilcināta pārkāpumu tiesvedības pabeigšana noteikti negatīvi 
ietekmēs pilsoņu saimniecisko un sociālo interesi par vienoto tirgu;

37. mudina Komisiju nodrošināt pienācīgu koordināciju un strādāt sadarbībā ar Parlamentu 
un dalībvalstu valdībām, kā arī ar galvenajiem tirdzniecības partneriem, lai uzraudzītu 
preču tirgu un nodrošinātu patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārrobežu īstenošanu, un 
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kontrolēt haotisko informācijas plūsmu, kas nonāk pie Eiropas patērētājiem un pilsoņiem;

38. iesaka Komisijai veikt neatkarīgu pētījumu, lai noteiktu 20 galvenos ar vienoto tirgu 
saistītos cēloņus, kas ik dienu pilsoņos rada neapmierinātību un vilšanos, it īpaši par 
pārrobežu medicīnisko aprūpi, automobiļu pirkšanu un īri, pensiju pārnesamību, 
profesionālās kvalifikācijas savstarpējo atzīšanu, bērnu aizbildniecību, adopciju un 
uzturlīdzekļiem, kā arī pabalstiem;

39. aicina Komisiju censties radīt labāku metodi, ar ko pārskatīt, kā vienotā tirgus 
noteikumus piemēro praksē visos līmeņos dažādās dalībvalstīs un kādas iespējas ir 
pilsoņiem un uzņēmumiem izmantot savas vienotā tirgus tiesības;

40. aicina Komisiju sniegt lielāku palīdzību dalībvalstīm, lai vieglāk būtu nodrošināt 
pienācīgu atbilstību ES standartiem; uzsver, ka ES iestādēm kopumā jāievieš stingrāki 
noteikumi un jāmudina dalībvalstis uzlabot tiesību aktu pareizu un savlaicīgu 
transponēšanu, lai nodrošinātu, ka visā Savienībā piemēro vienus un tos pašus 
noteikumus; 

41. aicina pastiprināt Parlamenta nozīmi vienotā tirgus tiesību aktu transponēšanā, 
piemērošanā, izpildē un uzraudzībā; uzskata, ka lielāka EP un dalībvalstu parlamentu 
loma saskaņā ar Lisabonas līgumu jāpapildina ar labāku sinerģismu starp šiem diviem 
parlamentārajiem līmeņiem;

42. aicina dalībvalstis nodrošināt labāku koordināciju un apmaiņu ar labāko vienotā tirgus 
praksi, it īpaši nostiprinot vienotos kontaktpunktus un rīkojot mācības vienotā tirgus un 
patērētāju aizsardzības speciālistiem;

43. uzstāj, ka Komisijai jānodrošina: neatkarīga normatīvo aktu priekšlikumu kvalitātes 
pārbaude; tiesību aktu efektivitātes ex-ante un ex-post novērtēšanas metožu pieņemšana; 
salīdzinājuma izmantošana, pretstatot starptautiskai labākajai praksei; atbilstības 
novērtējumu izmantošana, lai noteiktu ietekmi uz sabiedrību un vidi gan ES, gan valstu 
līmenī;

Nepieciešamie pasākumi pilsoņu informēšanai un iespēju radīšanai viņiem vienotajā tirgū

44. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt mērķtiecīgu komunikācijas stratēģiju, kurā 
galvenais uzsvars likts uz ikdienas problēmām, ar ko pilsoņi sastopas, pārvietojoties, 
iepērkoties vai pārdodot aiz savas valsts robežām, kā arī izstrādāt sociālos, veselības 
aprūpes, patērētāju aizsardzības un vides aizsardzības standartus, uz kuriem viņi var 
paļauties;

45. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm informatīvos pasākumus (ceļojošās prezentācijas), 
apvienojot dažādas ieinteresētās personas (piemēram, Komisijas locekļus, EP deputātus, 
valstu valdību un parlamentu pārstāvjus) un piesaistot iespējami daudz plašsaziņas 
līdzekļu uzmanības;

46. aicina dalībvalstis ar Komisijas atbalstu uzlabot problēmu risināšanas mehānismu, it īpaši 
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SOLVIT, veiktspēju, piešķirot papildu finanšu līdzekļus un cilvēkresursus; aicina 
Komisiju kā prioritāti pabeigt projektu par vienotā tirgus atbalsta pakalpojumiem 
(SMAS);

Stratēģiskie ziņojumi un priekšlikumi

47. ierosina Komisijai, ka vienotā tirgus stratēģijā ir jāietver četri galvenie posmi: pirmkārt, 
iekļaut pašreizējās situācijas vērtējumu vai analīzi, lai noteiktu, cik lieli bijuši kropļojumi 
un spriedze, ko krīzes rezultātā vienotajā tirgū ir izjutušas dažādas ieinteresētās personas; 
otrkārt, censties sākt konsolidāciju, sasaistot neatrisinātos jautājumus; treškārt, sasaistīt 
vienotā tirgus attīstību un uzlabošanu, un, ceturtkārt, galveno uzmanību pievērst tirgus 
ilgtermiņa redzējumam (stratēģija „Eiropa 2020”);

48. mudina Komisiju līdz 2011. gada maijam — krietnu laiku pirms  2012. gada vienotā 
tirgus programmas, par kuru tā ir paziņojusi, — iesniegt priekšlikumu par vienotā tirgus 
tiesību aktu paketi, nosakot, ka vienotajā tirgū galvenais ir sociālā politika un patērētāju 
aizsardzība, lai sasniegtu vēlamo mērķi par augstas konkurētspējas sociālā tirgus 
ekonomiku, kas vienlaikus nodrošinātu uzticamus un līdzvērtīgus konkurences apstākļus;

49. aicina Komisiju vienotā tirgus tiesību aktu paketei pievienot darba dokumentu par 
īpašiem patērētāju interešu integrēšanas pasākumiem, kura pamatā būtu LESD 12. pants 
un iekļautas procedūras un drošības pasākumi; pēc šāda priekšlikuma pieņemšanas 
jāsagatavo ikgadējie ziņojumi par minētā principa piemērošanu;

50. aicina Komisiju vienotā tirgus tiesību aktu paketei pievienot darba dokumentu par sociālā 
vienotā tirgus attīstības pasākumiem, kura pamatā būtu LESD 9. pants, paredzot arī 
pamatdirektīvu par vispārējas nozīmes tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
pamatojoties uz LESD 14. pantu un Līgumam pievienoto 26. protokolu, it īpaši tāpēc, ka 
nenoteiktības un juridiskas skaidrības trūkuma dēļ ir radušās daudzas neskaidrības 
pašvaldību līmenī;

51. aicina Komisiju vienotā tirgus tiesību aktu paketei pievienot darba dokumentu par zema 
oglekļa satura un videi draudzīga vienotā tirgus attīstības pasākumiem, kura pamatā būtu 
LESD 11. pants;

52. aicina Komisiju, gatavojot vienotā tirgus tiesību aktu paketi, rūpīgi noteikt pašreizējās 
atsevišķu dalībvalstu un Savienības prioritātes, īpaši jomās, attiecībā uz kurām ilgu laiku 
bijušas bažas par iekšējā tirgus darbību (piemēram, sabiedriskie pakalpojumi, publiskais 
iepirkums, birokrātiskie noteikumi, kas skar MVU darbību), un pēc tam no jauna definēt 
visas Savienības saimnieciskās un sociālās intereses;

53. aicina Komisiju, gatavojot vienotā tirgus tiesību aktu paketi, iepazīstināt Parlamentu ar 
diskusiju dokumentu par dažādu ES iestāžu apspriežu dokumentiem un ziņojumiem (ES 
2020. gada stratēģija, M. Monti, Gonzales un IMCO ziņojumi u. c.), lai iesniegtu 
koordinētu politikas priekšlikumu par saskaņotāku un darbotiesspējīgu vienoto tirgu; 

54. aicina Komisiju nodrošināt, ka dažādu ģenerāldirektorātu sagatavotie likumdošanas 
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priekšlikumi par vienotā tirgus politiku vai tādi, kas attiecas uz šo politiku, nav pretrunā 
cits citam un ka Komisijas darba kārtība tiek uzlabota, lai pilsoņiem nodrošinātu 
saskaņotāku sistēmu;

55. iesaka veikt izpēti, lai noteiktu veidus un līdzekļus, kā iekļaut patērētāju intereses visos 
ES politikas virzienos, tādējādi radot iespēju, ka patērētāju aizsardzība kā svarīgākais 
jautājums automātiski parādās jebkurā ES tiesību aktā;

56. uzskata, ka Komisijai jāveic Pakalpojumu direktīvas novērtējums, lai noteiktu, vai ar to ir 
sasniegti galvenie paredzētie mērķi, un darīt to steidzami;

57. uzskata, ka vienotā tirgus tiesību aktu (piemēram, Profesionālo kvalifikāciju direktīvas, 
Pakalpojumu direktīvas un Tirgus uzraudzības regulas) pienācīgai īstenošanai joprojām 
jābūt vienai no jaunās Komisijas galvenajām prioritātēm;

58. atzīmē, ka visā Savienībā piemērojamie kompensāciju mehānismi ir devuši ierobežotus 
rezultātus, un tāpēc mudina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumu, lai 
nodrošinātu pieņemamas, noderīgas un pieejamas Eiropas mēroga kolektīvās 
kompensāciju sistēmas īstenošanu līdz 2011. gada maijam;

59. aicina Komisiju apsvērt iespēju pieņemt Pilsoņu hartu, kurā ietvertu dažādus tiesību 
aspektus par dzīvi un darbu jebkur Eiropas Savienībā; uzskata, ka šīm tiesībām jābūt 
viegli pieejamām visiem pilsoņiem;

60. aicina Komisiju lielāku uzmanību pievērst tirgus uzraudzībai, īpaši finanšu pakalpojumu, 
apdrošināšanas, telefonijas, banku pakalpojumu un komunālo pakalpojumu jomās, un 
uzskata, ka efektīva tirgus uzraudzība palielinās šo pakalpojumu efektivitāti, tādējādi 
dodot labumu gan tautsaimniecībai, gan patērētājiem;

61. norāda, ka iekšējā tirgus turpmāka ilgtspējīga attīstība ir atkarīga no 1) Komisijas 
apņemšanās turpināt visas tirgus iniciatīvas, kas vajadzīgas, lai veicinātu un būtiski 
uzlabotu mūsu pozīcijas un konkurētspēju globālajā tirgū; 2) vispārēja regulējuma 
pieņemšanas, lai nodrošinātu, ka vienotais tirgus patiesi dod labumu visām 
ieinteresētajām personām; un, vissvarīgāk, 3) no sociālu un ekoloģisku ieguvumu 
radīšanas pilsoņiem, kā arī nepieciešamajiem juridiskajiem noteikumiem patērētāju 
aizsardzībai;

62. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Ievads 

Integrēta Eiropas vienotā tirgus pareiza funkcionēšana ir būtisks process turpmākā Eiropas 
integrācijā, sociālā kohēzijā, ekonomikas izaugsmē un ilgtspējīgā attīstībā Savienībā, kuras 
mērķis ir radīt „aizvien ciešāku Eiropas tautu savienību”, kas attur tās pilsoņus un dalībvalstis 
no jaunas iesaistīšanās konfliktā1. 

Šā ziņojuma pamatā ir vairāki nozīmīgi jautājumi, ko referents uzskata par noteikti 
ņemamiem vērā, apspriežot vienotā tirgus pagātni, tagadni un nākotni. Patlaban nesenās 
finanšu krīzes dēļ grūti ir precīzi raksturot vienotā tirgus situāciju. Referents uzsver, ka 
integrācijas process nav neatgriezenisks un ka turpmāku iekšējā tirgus pastāvēšanu nedrīkst 
uztvert kā kaut ko pašsaprotamu. Viņš uzskata, ka pieredzētais vienotā tirgus trauslums, 
iespējams, ir iezīmējis vienu no grūtākajiem vienotā tirgus integrācijas procesa laikposmiem 
Savienības vēsturē. Antipātijas, ko patērētāji, pilsoņi un MVU pret vienoto tirgu izjuta jau 
pirms krīzes, pēc tās ir pāraugušas pretestībā un paver ceļu ekonomiskam protekcionismam 
valstu tirgos. Neapšaubāmi, ekonomikas lejupslīde ir negatīvi ietekmējusi pilsoņu un 
patērētāju uzticību vienotajam tirgum.

Jebkurš varētu teikt, ka, neraugoties uz krīzes izraisītām atkāpēm atsevišķās vienotā tirgus 
jomās, jau vairākus gadus bija jūtams, ka dalībvalstīm un Komisijai trūkst entuziasma, lai 
pabeigtu vienota tirgus izveidi. Tiesību sadrumstalotība, tiesību aktu un laba regulējuma 
neatbilstīga īstenošana ir bijusi ilgstoša problēma visā Savienībā.

Referents atzīmē, ka vidusmēra pilsoņa uztvere, izpratne un zināšanas par vienoto tirgu ir 
vājas, neskaidras vai negatīvas vai arī tādu vispār nav. Šāds stāvoklis radies tāpēc, ka trūkst 
vienotas, lietotājiem draudzīgas informatīvas metodes, lai izskaidrotu, kā darbojas vienotais 
tirgus un — jo svarīgāk — kādus ieguvumus tas var sniegt pilsoņiem, patērētājiem un MVU.

Vajadzīga visaptveroša un kopēja pieeja vienotajam tirgum

Referentam nav pieņemama tradicionālā izpratne par vienoto tirgu kā saistītu tikai ar 
saimniecisko aspektu. Viņš uzsver, ka ieinteresētajām personām, kas iesaistītas vienotā tirgus 
atdzīvināšanā, ir jāpieņem vienota un kopēja koncepcija, kura paredzētu, ka patērētāju un 
pilsoņu mērķi, īpaši tie, kas saistīti ar ekonomikas, sociālām, veselības un vides problēmām, ir 
pilnībā jāiekļauj atjaunotā vienotajā tirgū.

Ir jāatrod līdzsvars starp atvērta tirgus ekonomiku, kas spēj veicināt ekonomikas izaugsmi un 
darba vietu radīšanu, no vienas puses, un ekonomikas sistēmu, kura spēj nodrošināt patērētāju 
aizsardzību un pilsoņiem nepieciešamos sociālos un vides drošības pasākumus.

Komisijai pirmām kārtām jāņem vērā tas, ka patērētāju aizsardzībai jau sākumā jābūt iekļautai 
visu ES tiesību aktu struktūrā. Lai izveidotu šādus tiesību aktus, likumdevējiem būs jāpieņem 

                                               
1 Sk. Francijas ārlietu ministra Robēra Šūmaņa paziņojumu 1950. gada 9. maijā. 
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jauns politiskās domāšanas modelis, proti, patērētāju aizsardzību un sociālo dimensiju padarot 
par daļu no kontroles un līdzsvarošanas metodes, ko izmanto vienotā tirgus noteikumu 
radīšanā.

Labāks regulējums, transponēšana, piemērošana un īstenošana

Referents aicina Komisiju veidot partnerību starp visām ieinteresētajām personām, kas 
iesaistītas tādu vienotā tirgus tiesību aktu veidošanā, īstenošanā un izpildē, kuru mērķis ir 
vienotā tirgus tiesību aktu labāka transponēšana, piemērošanā un izpilde. Viņš aicina īpašu 
uzmanību pievērst Pakalpojumu direktīvas, Profesionālo kvalifikāciju direktīvas un Tirgus 
uzraudzības regulas pienācīgai īstenošanai. Turklāt viņš atzīst, ka mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem īpaši nozīmīga ir to priekšlikumu īstenošana, kuri iekļauti Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības aktā (SBA)1.  

Referents mudina Komisiju apņēmīgi un aktīvi censties radīt „Labāka regulējuma 
programmu”. Turklāt viņš uzsver, ka ir jāveic vienotā tirgus tiesību aktu ex-ante un ex-post
novērtēšana, īpašu vērību veltot šo dokumentu ietekmei uz sociālo, vides un ekonomikas 
jomu.

Stratēģiskie ziņojumi un rezultāti

Referents ierosina Komisijai izstrādāt vienotā tirgus stratēģiju, to veidojot no četriem 
galvenajiem posmiem: pirmajā būs ietverta pašreizējās situācijas analīze; otrajā sāksies 
konsolidācija, sasaistot visus neatrisinātos jautājumus; trešajā tiks attīstīts un uzlabots 
vienotais tirgus; ceturtajā tiks izstrādāts tirgus ilgtermiņa redzējums. 

Referents ir stingri pārliecināts, ka nav ne gudri, ne praktiski visas stratēģijas veidot, 
balstoties tikai uz 2020. gada programmu, un tāpēc aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par 
vienotā tirgus tiesību aktu paketi, kam jābūt gatavai līdz 2011. gada maijam un ieviestai —
līdz 2012. gadam.
Referents, pētot vienoto tirgu, izmanto makroekonomisku pieeju. Vienotajā tirgū ir daudzas 
nozīmīgas jomas, ko referents nav izvērtējis sīkāk tāpēc, ka padziļināti un labi pārdomāti 
Eiropas Parlamenta ziņojumi un atzinumi ir pieņemti vai tiek pārņemti komiteju darba posmā 
IMCO komitejā. Referents cer, ka Komisija rūpīgi iepazīsies ar šiem dokumentiem un iekļaus 
tos turpmākajās stratēģijās, ietekmējot direktīvu un regulu pārņemšanu un īstenošanu.

Vienotā tirgus jaunā programma ir jāformulē tā, lai palielinātu sociālo taisnīgumu, 
nodrošinātu tirgus integritāti, veicinātu inovāciju un sagatavotos jaunajam digitālajam 
laikmetam; tas viss ļaus vienotajam tirgum gūt priekšrocības pār citām galvenajām pasaules 
tautsaimniecībām.

Referents uzsver, ka vienotajam Eiropas tirgum ārkārtīgi nepieciešams ir jauns impulss, kas 
stingrā Komisijas vadībā atjaunos uzticību Eiropas iekšējam tirgum un paļāvību uz to.
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