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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem
(2010/2278(INI))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 26. pantu, 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 ES līguma 3. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Savienībai jāizveido „sociālā 
tirgus ekonomika ar augstu konkurētspēju, kuras mērķis ir panākt pilnīgu nodarbinātību 
un sociālo attīstību, kā arī vides augsta līmeņa aizsardzību un tās kvalitātes uzlabošanu”,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 9. pantu, ar ko paredz, 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”,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 11. pantu, ar ko paredz, ka, „nosakot 
un īstenojot Savienības politiku un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai 
veicinātu noturīgu attīstību”,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 12. pantu, ar ko paredz, ka, „patērētāju 
tiesību aizsardzības prasības ņem vērā, nosakot un īstenojot pārējo Savienības politiku un 
darbības”,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 14. pantu un 26. protokolu par 
sabiedriskiem pakalpojumiem,

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

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu — par augsti 
konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku” (COM(2010)0608),

– 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 pārskatīšanu1 un Komisijas dienestu 
darba dokumentu „Vienotā tirgus pārskats — pēc viena gada” (SEC(2008)3064),

                                               
1 OV C 187E, 24.7.2008., 80. lpp.
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– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Iespējas, pieejamība un solidaritāte — īstenojot jaunu 
sociālo redzējumu 21. gadsimta Eiropai” (COM(2007)0726), Komisijas paziņojumu 
„Vispārējas nozīmes pakalpojumi, tostarp vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi —
jauns Eiropas uzdevums” (COM(2007)0725) un Parlamenta 2006. gada 27. septembra 
rezolūciju par Komisijas Balto grāmatu par vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem1, 

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 29. jūnija ieteikumu par pasākumiem vienotā tirgus 
darbības uzlabošanai2 un Komisijas 2004. gada 12. jūlija ieteikumu par iekšējo tirgu 
regulējošu direktīvu transponēšanu valsts tiesību aktos3,

– ņemot vērā 2009. gada jūlija Iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu (SEC(2009)1007), 
Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūciju par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu4 un 
2008. gada 23. septembra rezolūciju par iekšējā tirgus rezultātu pārskatu5,

– 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. gadam6,

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

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūciju par patērētāju aizsardzību7,

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

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūciju par vienotā tirgus nodrošināšanu 

                                               
1 OV C 306E, 15.12.2006., 277. lpp.
2 OV L 176, 7.7.2009., 17. lpp.
3 OV L 98, 16.4.2005., 47. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0051.
5 OV C 309E, 4.12.2008., 46. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0210.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0046.
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patērētājiem un pilsoņiem1,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. oktobra rezolūciju par finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Jaunatne kustībā” (COM(2010)0477),

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūciju par iekšējā tirgus izveidi 
elektroniskās komercijas jomā3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „2010. gada ziņojums par ES pilsonību — likvidējot 
šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai” (COM(2010)0603),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Vienotā tirgus, ražošanas un 
patēriņa nodaļas ziņojumu „Šķēršļi, kas kavē Eiropas iekšējā tirgus darbību (2008)4”,

– 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 SOLVIT5,

– 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 sistēmu6,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

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

A. tā kā vienotais tirgus ir viens no galvenajiem Eiropas izaugsmes virzītājiem un tam jākļūst 
par īstenu ES ekonomikas pīlāru, pārvarot ekonomikas un konkurētspējas atšķirības, 
traucējumus un nevienādo attieksmi pret Eiropas uzņēmumiem un iedzīvotājiem;

B. tā kā vienotais tirgus ir ne tikai struktūra, kurai jārisina ekonomikas, finanšu un sociālie 
uzdevumi, bet arī veids, kā aizsargāt konkrētas iedzīvotāju, patērētāju, darba ņēmēju un 
mazās uzņēmējdarbības (MVU) pamattiesības;

C. tā kā pārāk daudzi šķēršļi apgrūtina iedzīvotājus un MVU, kas vēlas pārvietoties, 
iepirkties, pārdot vai tirgoties pāri robežām, un sociālās drošības tiesību pārvedamības 
trūkums, korporatīvisms un birokrātija mazina darba ņēmēju, pakalpojumu sniedzēju un 
speciālistu brīvu pārvietošanos;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0186.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0376.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0320.
4 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0047.
6 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.
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D. tā kā vienotā tirgus paplašināšanu apgrūtina holistiska redzējuma trūkums attiecībā uz 
citām horizontālās politikas jomām, tādām kā veselība, sociālā un patērētāju aizsardzība, 
darba tiesības, vide un ilgtspējīga attīstība;

E. tā kā vienotais tirgus nodrošina lielākas izvēles iespējas Eiropas iedzīvotājiem, jo īpaši 
tiem, kuri dzīvo mazāk pieejamos apgabalos, un tiem, kuriem ir kustību traucējumi,

I. Galvenie mērķi

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” un jo īpaši II nodaļu 
„Uz iedzīvotāju interesēm orientēts vienotais tirgus, lai atjaunotu iedzīvotāju uzticēšanos”, 
kurā iekļautas 19 uz Eiropas iedzīvotājiem orientētas iniciatīvas;

2. uzskata, ka vienotā tirgus izveides centieni galvenokārt jāvelta iedzīvotāju, patērētāju un 
MVU rūpēm un tiesībām nolūkā pārvarēt pašreizējo „Eiropas nogurumu”;

3. norāda, ka iedzīvotāju un patērētāju uzticēšanos nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu un ka 
tā pastāvīgi jāveicina;

4. uzskata, ka Komisijas priekšlikumi joprojām ir pārāk vāji, lai ar tiem par vienotā tirgus 
galveno mērķi kļūtu iedzīvotāji, un ka ES iniciatīvu daudzskaitlīgums, nenosakot skaidras 
prioritātes, rada vajadzību pēc konsekvences un labas pārvaldes, ar ko nodrošināt Eiropas 
integrācijas pasākumu saskaņotību;

5. uzsver 19 priekšlikumos izklāstītās prioritātes, kuras atbilst 5 kritērijiem — sociālās 
pamattiesības, patērētāju tiesības, darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, brīva preču aprite 
un sociāli orientētas korporatīvās iestādes —, ar ko iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
nodrošināt praktiskus ieguvumus reāli izpildāmā termiņā;

II. Kopīgie principi un vērtības 

6. ir pārliecināts, ka tā dēvētā horizontālā sociālā klauzula ir jāiekļauj visos vienotā tirgus 
tiesību aktos, lai politika tiktu izstrādāta, orientējoties uz iedzīvotāju sociālajām 
pamattiesībām — a) tiesībām uz kolektīvu rīcību, b) darba ņēmēju tiesībām un darba 
tiesībām un c) nodarbinātības aizsardzību, gatavojoties rūpniecības restrukturizācijas 
plānošanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 9. pantu un Pamattiesību 
hartu;

7. vēlreiz apstiprina, cik liela nozīme ir visu turpmāk uzskaitīto priekšlikumu ietekmei uz 
Eiropas iedzīvotāju dzīvi:

7.1. horizontālās sociālās klauzulas piemērošana visiem pasākumiem, to nosakot par 
kopīgu prioritāti; 

7.2. Darbinieku nosūtīšanas direktīvas pārskatīšana;

7.3. pamatdirektīva par vispārējas ekonomiskās intereses pakalpojumiem;

7.4. jauna regula par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, par cilvēkresursu mobilitātes 
uzlabošanu un vienlīdzīgas piekļuves un iespēju nodrošināšanu iedzīvotājiem;
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7.5. tūlītēji pasākumi attiecībā uz vienotu hipotekāro tirgu, ar kuriem palīdzētu atveseļot 
mājokļu tirgu un atgūt Eiropas iedzīvotāju uzticību attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem;

7.6. atbilstīgs ES finansēts Eiropas transporta un enerģētikas tīkls, kas būtu veids, kā 
panākt Eiropas iedzīvotāju un tautsaimniecību sociālo un teritoriālo integrāciju;

7.7. efektīvs tirgus uzraudzības un produktu drošības regulējums, ar ko nostiprināt 
patērētāju aizsardzību;

8. aicina dalībvalstis un Komisiju sekmēt komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai viņu tiesības 
tiktu padziļināti izprastas un nostiprinātas; 

9. uzsver, ka ir jāatvieglina profesionālo kvalifikāciju atzīšana; jāgarantē pārrobežu darba 
ņēmēju pensiju fondu pārvedamība; jānodrošina ārpusklases apmācība, kas palīdz iegūt 
kvalifikāciju apliecību; un jāievieš karte „Jaunatne kustībā”;

10. aicina īstenot pasākumus, lai izveidotu fondu, kooperatīvu un savstarpējo apvienību 
tiesisko regulējumu, ar ko novērst juridisko nenoteiktību un nodrošināt sociāli orientētu 
korporatīvo iestāžu un sociāli inovatīvu korporatīvo projektu izveidi vispārējas nozīmes 
pakalpojumu jomā;

11. uzsver, cik būtiski ir apmācīt civildienesta ierēdņus jautājumos par vienotā tirgus 
likumiem, tirgus uzraudzību un produktu drošību; 

III . Trūkumi 

12. uzskata, ka programmā nepietiekami analizēti tirgus lejupslīdes cēloņi un tas, ko Eiropas 
iedzīvotāju cer sagaidīt no vienotā tirgus darbības atjaunošanās;

13. pauž nožēlu, ka, izņemot regulāru apspriežu rīkošanu, nav iesniegti konkrēti priekšlikumi 
par kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismu;

14. uzskata, ka paziņojumā nav uzsvērta sociālo pakalpojumu nozīme; uzskata, ka paziņojuma 
izklāsts stipri atpaliek no Komisijas priekšsēdētāja solītās regulējuma kvalitātes;

15. uzsver, ka nav izveidots vienots digitālais tirgus, un aicina demokratizēt piekļuvi 
platjoslām un turpināt regulas par telekomunikāciju nozari pārskatīšanu, nodrošinot 
privātumu, datu aizsardzību un atbalstu sociāli mazaizsargātām grupām;

16. aicina Komisiju pārskatīt Direktīvu 2001/29/EK par autortiesībām informācijas 
sabiedrībā;

IV. Īstermiņa stratēģijas

17. aicina īstenot šādas īstermiņa stratēģijas:

a) sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, uzlabot piekļuvi banku pamatpakalpojumiem, 
izveidot integrētu vienoto hipotekāro tirgu un likvidēt nodokļu šķēršļus un nodokļu 
dubulto uzlikšanu;
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b) īstenot elektroniskās komercijas politiku, lai palielinātu iedzīvotāju un patērētāju 
uzticēšanos pirkumiem tiešsaistē;

c) izstrādāt rīcības plānu, kas būtu galvenais preventīvais instruments, ar ko vērsties pret 
viltošanu un pirātismu nolūkā nodrošināt, ka vienotajā tirgū izplatītās preces ir drošas 
patēriņam, atbilst noteiktiem standartiem un ir legālas;

d) izstrādāt efektīvu komunikācijas politiku par vienotā tirgus aktu, pamatojoties uz 
politikas revīziju, kurā izvērtēti iedzīvotājiem nodrošinātie faktiskie ieguvumi;

e) ieviest kritēriju sistēmu, pamatojoties uz horizontālo sociālo klauzulu, lai izvērtētu 
visu vienotā tirgus pasākumu atbilstību, ņemot vērā to sociālo ietekmi, rezultativitāti un 
realizācijas iespējas; 

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Komisija 2010. gada 11. novembrī pieņēma paziņojuma priekšlikumu, kura mērķis ir 
atjaunināt Eiropas iedzīvotāju uzticību vienotajam tirgum1. Šo vienotā tirgus aktu apspriedīs 
līdz 2011. gada 28. februārim. Komisijas ierosinātā pieeja kopumā ir turpinājums Mario 
Monti ziņojumam „Jauna vienotā tirgus stratēģija”, kas tika iesniegts Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājam. Tās mērķis saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu ir nostiprināta 
„sociālā tirgus ekonomika ar augstu konkurētspēju, kuras mērķis ir panākt pilnīgu 
nodarbinātību un sociālo attīstību, kā arī vides augsta līmeņa aizsardzību un tās kvalitātes 
uzlabošanu”, vienotajā tirgū galveno uzmanību pievēršot uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un 
Eiropas iedzīvotājiem.

Komisijas paziņojumā „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu — par augsti konkurētspējīgu tirgus 
sociālo ekonomiku” ietverti 50 priekšlikumi, ar kuriem uzlabot mūsu darbu, uzņēmējdarbību 
un pieredzes apmaiņu, un II nodaļā „Uz iedzīvotāju interesēm orientēts vienotais tirgus, lai 
atjaunotu iedzīvotāju uzticēšanos” ir īpaši iekļautas 19 iniciatīvas par vienotā tirgus sociālo 
jomu.

2010. gada maijā Parlamenta pieņemtajā L. Grech ziņojumā ieteikta īsteni holistiska pieeja 
iekšējā tirgus darbības atsākšanai un nostiprināšanai, aptverot ES politiku tādās pamatnozarēs 
kā rūpniecība, enerģētika un infrastruktūra. Tomēr Komisijas paziņojumā saikne ar stratēģiju 
„ES 2020” ir vāja un neskaidra, kā arī pārklājas ar dažādām pamatiniciatīvām. Lai atjaunotu 
tādu vienoto tirgu, kas sekmē ES izaugsmi, nodarbinātību, konkurētspēju un kas piešķir 
lielākas tiesības iedzīvotājiem un patērētājiem, ir vajadzīga lielāka saskaņa, efektivitāte un 
labāka pārvalde. Gan Padomei, gan dalībvalstīm ir jāsekmē Eiropas apņemšanās un līdzdalība 
vienotā tirgus paplašināšanā un nostiprināšanā. 

Centieni izveidot vienoto tirgu galvenokārt veltīti tā definēšanai un organizēšanai un ļoti maza 
uzmanība pievērsta iedzīvotāju, darba ņēmēju un patērētāju rūpēm, kas arī izskaidro Eiropas 
iedzīvotāju nepatiku un apātiju pret šo tirgu. Vienotajā tirgū lielākā uzmanība jāvelta 
iedzīvotājiem. Tas ir skaidri norādīts dokumenta ievadā; tomēr priekšlikumi šā mērķa 
sasniegšanai ir pārāk vāji.

Komisija ierosina instrumentu, ar ko vienlaicīgi uzlabot visus trīs vienotā tirgus komponentus, 
proti, ekonomisko, sociālo un pārvaldes elementu. Visaptverošā pieeja faktiski ir izklāstīta 
trijās daļās un ir ierosināti 50 atsevišķi priekšlikumi, kam ir normatīvs vai operatīvs raksturs:

1. stingra, ilgtspējīga un atbilstīga uzņēmumu izaugsme (24 priekšlikumi);
2. uzticēšanās atjaunošana, galveno uzmanību vienotajā tirgū pievēršot Eiropas iedzīvotājiem 
(19 priekšlikumi);
3. dialogs, partnerattiecības, novērtēšana — priekšnoteikumi vienotā tirgus labai pārvaldei 
(7 priekšlikumi).

Ziņojums attiecas uz 19 priekšlikumiem, kuri iekļauti vienotā tirgus akta 2. nodaļā, un tajā 
padziļināti izskatīti atsevišķi prioritāri jautājumi un īpaša uzmanība pievērsta L. Grech
ziņojuma un M. Monti sagatavotā dokumenta izklāstam.

                                               
1 COM(2010)0608.
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Sociālās pamattiesības

Visos vienotā tirgus tiesību aktos ir jāiekļauj sociālā klauzula saskaņā ar LESD 9. pantu un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, lai izstrādātā politika patiešām būtu orientēta uz 
iedzīvotājiem, tiktu novērsti konkurences izkropļojumi un nodrošināta kohēzija, pilnībā 
ievērojot sociālās un darba ņēmēju tiesības.

Sociālās klauzulas iekļaušanu visos vienotā tirgus tiesību aktos nolūkā nostiprināt darba 
tiesības, noteikumus par darba apstākļiem un darba ņēmēju tiesības var pamatot ar 
konstruktīvu acquis piemēru, proti, Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 
1. panta 6. un 7. punktu un 14. apsvērumu.

Lai sasniegtu šo mērķi, Komisijai, izstrādājot vienotā tirgus tiesību aktus, ir pienākums veikt 
padziļinātu sociālās ietekmes novērtējumu. Praksē ir vajadzīga mērķtiecīgāka pieeja attiecībā 
uz priekšlikumu par Darbinieku nosūtīšanas direktīvu nolūkā pārskatīt direktīvu, ar ko ne tikai 
nodrošina ekonomiskās brīvības, bet arī aizsargā pašas progresīvākās darba tiesības un darba 
attiecību standartus un praksi, kā arī ievēro tiesības uz kolektīvu pārstāvību un sarunām par 
darba koplīguma slēgšanu, kolektīvu rīcību, tostarp tiesības streikot, un pilnībā īsteno principu 
„vienādi atalgot par vienādu darbu”.

Komisijas nespēja ņemt vērā Parlamenta 2010. gada oktobra rezolūcijā par ekonomikas krīzi 
izvirzīto prasību ieviest tiesību aktus un juridisko noteiktību attiecībā uz vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem izraisa bažas, ņemot vērā, ka ar Lisabonas līgumu 
šim mērķim speciāli tika ieviests jauns juridiskais pamats.

Pretēji Eiropas Komisijas priekšsēdētāja solījumiem paziņojumā nav iekļauts priekšlikums par 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem. Vienotā tirgus aktā uzsvars jāliek arī uz sociālajiem 
pakalpojumiem. Paziņojumā atsauce uz likumdošanas priekšlikumiem ir tikai saistībā ar 
koncesijām un publiskajiem iepirkumiem. 

Ļoti liela nozīme ir apspriedēm ar sociālajiem partneriem nolūkā izveidot Eiropas sistēmu, ar 
ko perspektīvā plānot rūpniecības restrukturizāciju: ilgtspējīga rūpniecības restrukturizācija 
un Eiropas sistēma apspriežu rīkošanai ar sociālajiem partneriem ir galvenie priekšnoteikumi 
sociāla vienotā tirgus izveidei. 

Patērētāju tiesības

Atzinīgi vērtējams ir likumdošanas priekšlikums par piekļuvi banku pakalpojumiem un 
hipotekārajiem kredītiem. Pārredzamība attiecībā uz maksājumiem par banku pakalpojumiem 
un hipotekāro kredītu faktiskajām izmaksām un nosacījumiem ir būtiska gan tāpēc, ka 
tādējādi var aizsargāt patērētājus un ieguldītājus, gan arī garantēt, ka finanšu institūcijas 
strādā pienācīgi un stabili, nodrošinot iedzīvotāju un mazo uzņēmumu piekļuvi kredītiem.

Uzlabota Eiropas tirgus uzraudzība attiecībā uz produktu drošību aktualizē vajadzību Eiropas 
Savienībā izveidot produktu drošības efektīvu tiesisko regulējumu. Tādējādi arī tiek atbalstīta 
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Vispārējās preču drošības direktīvas un CE zīmju sistēmas pārskatīšana, panākot, ka patērētāji 
to var uzskatīt kā drošības garantu.

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība

Aizvien aktuālāka kļūst pievēršanās joprojām neatrisinātajiem jautājumiem saistībā ar darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvību tādās jomās kā: profesionālo kvalifikāciju atzīšana; pārrobežu 
darba ņēmēju pensiju fondi; ārpusklases apmācība un kvalifikāciju apliecība; karte „Jaunatne 
kustībā”, kā arī gaisa (un citu) pasažieru tiesību nostiprināšana.

Atzinīgi vērtējams arī Komisijas priekšlikums pārskatīt direktīvu un izstrādāt Zaļo grāmatu 
par pensijām. Tajā uzsvērts, cik svarīgas ir pienācīgas pensijas un ilgtspējīga pensiju sistēma, 
ko vislabāk panākt, ieviešot stabilu trīselementu sistēmu, kas ietver valsts, aroda un privāto 
pensiju shēmas, ko garantē īpašs regulējums un uzraudzība nolūkā aizsargāt ieguldītājus.

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvību var sekmēt, ja tiek īstenota kopīga Eiropas politika 
cilvēkkapitāla izaugsmei un vērtības paaugstināšanai, pamatojoties uz zināšanām, 
mūžizglītību un darba ņēmēju profesionālajām iespējām pielāgoties mainīgajiem ražošanas 
modeļiem un dinamiskai ekonomikas attīstībai.

Vienotā tirgus paplašināšana Eiropā ar pievienoto vērtību

Nav nekādu šaubu, ka vienots enerģētikas tirgus spēj attīstīt Eiropas ekonomiku un 
konkurētspēju, samazinot atkarību no ārējiem resursiem un padarot enerģijas cenas daudz 
pieejamākas; normatīvu un nenormatīvu enerģētikas iniciatīvu mērķim jābūt gan 
energoapgādes nodrošināšanai, izmantojot diversificētu enerģētikas tīklu un jaunas 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras, gan koordinētai pētniecībai un jaunu enerģijas avotu 
attīstībai; šādas iniciatīvas jāizstrādā, pamatojoties uz ciešu sadarbību starp Komisiju, 
dalībvalstīm un attiecīgajiem nozares sektoriem.

Tāda vienotā tirgus īstena paplašināšana, kas nāk par labu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un 
Eiropas konkurētspējai, ir atkarīga no spējas izstrādāt projektus ar Eiropas pievienoto vērtību 
materiālu un nemateriālu infrastruktūru jomā, kas jāvada un jāfinansē ES līmenī; Eiropas 
Komisijai šajā jomā ir jāiesniedz atbilstīgi likumdošanas priekšlikumi.

Atzinīgi vērtējams ir nodoms izstrādāt Eiropas transporta tīklu, izveidojot kopīgu Eiropas 
finansējuma sistēmu, paaugstinot konkurētspēju un integrāciju un atvieglinot iedzīvotāju un 
darba ņēmēju pārvietošanos, piedāvājot pakalpojumus par pieņemamām cenām; aizvien 
aktuālāka kļūst vajadzība nodrošināt publiskus ātrvilcienu pakalpojumus, savienojot visas 
dalībvalstis, kā arī jāizstrādā plāni, ar kuriem sekmēt ieguldījumus to materiālajā un 
finansiālajā infrastruktūrā.

Sociāli orientētas korporatīvās iestādes

Ļoti interesanta un inovatīva ir sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva nolūkā vienotajā tirgū 
izstrādāt un atbalstīt sociāli inovatīvus korporatīvos projektus; šajā iniciatīvā uzmanība 
pievērsta sociālās ekonomikas ieguldījumam nolūkā panākt līdzsvarotu vienotā tirgus 
attīstību, kas sekmē izaugsmi, nodarbinātību un sociālo integrāciju. 
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Jāturpina izstrādāt pasākumus, kuru mērķis ir īstenot atbildīgu un pārskatāmu korporatīvo 
vadību un pārvaldību, jo tā var nodrošināt konstruktīvu ieguldījumu reālajā ekonomikā un tas 
nāk par labu sabiedrībai; apspriežu un no tām izrietošo likumdošanas pasākumu pamatā 
jānosaka tādi mērķi kā piemērota un atbildīga atalgošanas politika, pienācīga sieviešu 
līdzdalība pārvaldē un lēmumu pieņemšanas padomēs, akcionāru ilgtermiņa saistību 
valorizācija, plašākas apspriedes ar nodarbinātajiem un līdzdalības un pārstāvības shēmas.

Līdztekus kooperatīvu, fondu un savstarpējo apvienību tiesību aktu pārskatīšanai vai jaunu 
tiesību aktu ieviešanai ir jāizstrādā īpašs regulējums par sabiedrību un darbinieku tiesībām 
iegūt informāciju un saņemt konsultācijas ar kopienas un darbinieku padomju starpniecību.

Vēl aizvien nav izstrādāta atbilstīga komunikācijas stratēģija attiecībā uz šādiem jautājumiem: 
kā, uzlabojot piekļuvi informācijai, aktīvāk iesaistīt iedzīvotājus un piešķirt viņiem lielākas 
pilnvaras? kā aptvert pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku, lai informētu par viņu tiesībām 
vienotajā tirgū, tostarp par tiesībām uz kolektīvu tiesisko aizsardzību? kā uzlabot pārrobežu 
kontaktus? kā paātrināt profesionālo kvalifikāciju atzīšanu nolūkā uzlabot mobilitāti? kā 
paplašināt pētniecību, ar mērķi sekmēt inovāciju?

Šo aktu pieņēma vienlaikus ar 2010. gada ziņojumu par ES pilsonību „Likvidējot šķēršļus ES 
pilsoņu tiesību īstenošanai”, kurā galvenā uzmanība pievērsta to traucējumu novēršanai, kas 
iedzīvotājus apgrūtina saistībā ar ceļošanu, studijām, laulībām, pensionēšanos, īpašuma iegādi 
vai mantošanu un balsošanu citā dalībvalstī. Vienotā tirgus akts un ziņojums par pilsonību 
papildina viens otru, un to mērķis ir nepieļaut Eiropas Savienības turpmāku fragmentāciju 
jomās, kas tieši skar iedzīvotāju intereses, un radīt Eiropu, kurā prioritāte ir iedzīvotāji, un
izveidot efektīvu vienoto tirgu, ar ko apmierināt iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzības un 
cerības.

Prioritāšu noteikšana

Ja ir izvirzīti 19 priekšlikumi, pastāv praktiska vajadzība noteikt prioritātes. Tās jāizraugās, 
ņemot vērā piecas pamatvērtības — sociālās pamattiesības, darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvība, brīva preču aprite, sociāli orientētas korporatīvās iestādes un patērētāju tiesības. Taču 
iedzīvotājiem ir vajadzīgi tūlītēji praktiskie rezultāti. Nosakot galīgās pasākumu prioritātes 
jāņem vērā priekšlikumi, kuri var sniegt praktiskus ieguvumus iedzīvotājiem un patērētājiem 
(praktiskums) un kurus viegli īstenot salīdzinoši īsā laikposmā (realizējamība).

Ļoti vajadzīga ir visu uz iedzīvotājiem orientēto pasākumu politikas revīzija, lai izvērtētu šo 
pasākumu praktiskumu; viens no pamatuzdevumiem ir arī izvērtēt to, cik viegli šos 
pasākumus iespējams īstenot (realizējamība), sākot ar 2011. gada plānu. Tā kā šādi 
instrumenti nepastāv, mēs apzinājām piecas jomas, kurās 2011. gadā nekavējoties ir jāsāk 
pasākumu īstenošana:

I. sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, piekļuvi banku pamatpakalpojumiem, 
integrētu vienoto hipotekāro tirgu, likvidējot nodokļu šķēršļus un nodokļu 
dubulto uzlikšanu;

II. e-komercijas politikas strauja un efektīva īstenošana nolūkā palielināt 
iedzīvotāju un patērētāju uzticību pirkumu veikšanai tiešsaistē;
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III. viltošanas un pirātisma apkarošanas rīcības plāns, kas būtu galvenais 
preventīvais instruments, ar ko nodrošināt, ka vienotajā tirgū izplatītās preces 
ir drošas patēriņam, atbilst noteiktiem standartiem un ir legālas;

IV. Komisijai un dalībvalstīm jāizstrādā efektīva komunikācijas politika attiecībā 
uz vienotā tirgus aktu, pamatojoties uz šā akta politikas revīziju, lai izvērtētu tā 
praktisko labumu iedzīvotājiem;

V. kritēriju sistēma, pamatojoties uz horizontālo sociālo klauzulu, lai izvērtētu 
visu vienotā tirgus pasākumu atbilstību, ņemot vērā to sociālo ietekmi, 
praktiskumu un realizējamību, ko varētu izmantot kā pamatu turpmākajai 
politikai.


