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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par vienoto tirgu uzņēmumiem un izaugsmei
(2010/2277(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu. Par augsti 
konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku. 50 priekšlikumi, lai uzlabotu mūsu darbu, 
darījumus un savstarpējo apmaiņu” (COM(2010)0608),

– ņemot vērā 2010. gada 20. maija rezolūciju par vienotā tirgus nodrošināšanu patērētājiem 
un pilsoņiem1,

– ņemot vērā profesora Mario Monti 2010. gada 9. maija ziņojumu „Jauna stratēģija 
vienotajam tirgum”,

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

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīva „Inovācijas 
savienība”” (COM(2010)0546),,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Lietpratīgs regulējums Eiropas Savienībā” 
(COM(2010)0543),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Digitālā programma Eiropai” (COM(2010)0245),

– ņemot vērā novērtējuma ziņojumu par mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi publiskā 
iepirkuma tirgiem ES2, 

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

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 29. jūnija ieteikumu par pasākumiem vienotā tirgus 
darbības uzlabošanai,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Publiskais iepirkums, ņemot vērā vides uzlabošanas 
aspektus” (COM(2008)0400), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „„Vispirms domāt par mazākajiem” — Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akts „Small Business Act”” (COM(2008)0394), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Vienots tirgus 21. gadsimta Eiropai” 
(COM(2007)0724) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu „Vienotais 
tirgus — pārskats par ieguvumiem” (SEC(2007)1521),

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Iespējas, pieejamība un solidaritāte — īstenojot jaunu 
sociālo redzējumu 21. gadsimta Eiropai” (COM(2007)0726),

– ņemot vērā Komisijas skaidrojošo paziņojumu par to, kā Kopienas tiesību aktus attiecībā 
uz publisko iepirkumu un koncesijām piemērot institucionalizētajai valsts un privātā 
sektora partnerībai (IVPP) (C(2007)6661),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Laiks palielināt apgriezienus. Jauna izaugsmes un 
nodarbinātības partnerība” (COM(2006)0030),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 10. decembra secinājumus par aktu par vienoto tirgu,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūciju par iekšējā tirgus izveidi 
elektroniskās komercijas jomā1,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 18. maija rezolūciju par jaunākajām norisēm saistībā ar 
publisko iepirkumu2,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūciju par iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojumu3,

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 3. februāra rezolūciju par publisko iepirkumu 
pirmskomercializācijas posmā — inovāciju veicināšana ilgtspējīgu kvalitatīvu 
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai Eiropā4,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 30. novembra rezolūciju „Laiks palielināt 
apgriezienus — uzņēmējdarbības un izaugsmes veicināšana Eiropā”5,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

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

A. tā kā ir svarīgi atjaunot uzticību visos vienotā tirgus līmeņos un novērst pašreizējos 
šķēršļus uzņēmumiem, kuri uzsāk uzņēmējdarbību; tā kā liels administratīvais slogs 
atbaida jaunos uzņēmējus;

B. tā kā tirgus sadrumstalošanās ietekmē visus uzņēmumus, bet mazie un vidējie uzņēmumi 
ir īpaši jutīgi pret sadrumstalošanās radītajām problēmām;

C. tā kā bieži tiek uzskatīts, ka vienotais tirgus līdz šim ir devis labumu galvenokārt lieliem 
uzņēmumiem, lai gan mazie un vidējie uzņēmumi ir ES izaugsmes dzinējspēks;

D. tā kā inovāciju trūkums Eiropas Savienībā ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0320.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0173.
3 OV C 349E, 22.10.2010., 25. lpp.
4 OV C 67E, 18.03.2010., 10. lpp.
5 OV C 316E, 22.12.2006., 378. lpp.
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zemus izaugsmes rādītājus pēdējo gadu laikā; tā kā videi nekaitīgo tehnoloģiju inovācijas 
nodrošina iespēju saskaņot ilgtermiņa izaugsmi un vides aizsardzību;

E. tā kā nolūkā sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus vienotajam tirgum jārada apstākļi 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei; tā kā vienotajam tirgum jānodrošina labāka 
vide, kurā ES uzņēmumiem nodarboties ar inovācijām un pētījumiem;

F. tā kā riska kapitāls ir nozīmīgs jauno novatorisko uzņēmumu finanšu avots; tā kā riska 
kapitāla fondiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus dažādās ES dalībvalstīs, nākas saskarties 
ar šķēršļiem;

G. tā kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstīšanai un plašākai izmantošanai ES 
uzņēmumos ir būtiska nozīme mūsu turpmākajā izaugsmē;

H. tā kā ES līmenī joprojām nav pietiekami attīstīta elektroniskā komercija un elektroniskie 
pakalpojumi, tostarp e-valdības pakalpojumi;

I. tā kā pasta pakalpojumu nozarei un pasta sistēmu un pakalpojumu savstarpējās 
izmantojamības un sadarbības veicināšanai var būt būtiska ietekme uz pārrobežu 
elektroniskās komercijas attīstību;

J. tā kā nepietiekami optimāla autortiesību elektroniskā pārvaldība izraisa ievērojamu 
sadrumstalotību audiovizuālo produktu tirgū, līdz ar to kaitējot ES uzņēmumiem; tā kā 
īsteni vienota audiovizuālo produktu tirgus izveide sniegtu labumu gan uzņēmumiem, gan 
patērētājiem; 

K. tā kā viltošana un pirātisms mazina uzņēmumu uzticību elektroniskajai komercijai un 
sekmē intelektuālā īpašuma aizsardzības noteikumu sadrumstalotību, kas negatīvi ietekmē 
inovācijas vienotajā tirgū;

L. tā kā atšķirības fiskālajos noteikumos, piemēram, noteikumos par uzņēmumu ienākuma 
nodokli un ziņošanas pienākumiem par PVN, rada būtiskus šķēršļus pārrobežu 
darījumiem; tā kā šos šķēršļus var novērst, nesaskaņojot nodokļu likmes;

M. tā kā pārrobežu iepirkums veido nelielu daļu no kopējā publiskā iepirkuma tirgus, lai gan 
ES uzņēmumiem ir iespēja darboties pārrobežu iepirkuma jomā; tā kā mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem joprojām ir ierobežota pieeja publiskā iepirkuma tirgiem;

N. tā kā pakalpojumi sniedz būtisku devumu mūsu ekonomiskajā izaugsmē; tā kā vienotais 
tirgus pakalpojumu jomā joprojām ir nepietiekami attīstīts, jo Pakalpojumu direktīva ir 
nepilnīga un tā tika īstenota novēloti,

Ievads

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” un īpaši tā pirmo 
nodaļu „Stabila, ilgtspējīga un uzņēmumu starpā taisnīga izaugsme”;

2. uzsver vienotā tirgus nozīmīgumu ES uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā un Eiropas 
tautsaimniecību izaugsmes sekmēšanā un atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumā izmantoto 
holistisko pieeju;
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I. Pirmā prioritārā joma — nnovatorisks vienotais tirgus

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, lai 
vienoto tirgu padarītu par inovācijām labvēlīgu vidi; uzsver, ka daudzvalodu patentu lielās 
izmaksas kavētu inovācijas vienotajā tirgū;

4. atbalsta ES projektu obligāciju izveidi, lai veicinātu ilgtermiņa inovācijas vienotajā tirgū;

5. aicina Komisiju sekmēt pārrobežu ieguldījumus un izstrādāt tiesisko regulējumu, kas ļauj 
brīvi ieguldīt riska kapitāla līdzekļus vienotajā tirgū neatkarīgi no izcelsmes dalībvalsts;

6. atzīst publiskā iepirkuma, īpaši pirmskomercializācijas posma iepirkuma, nozīmīgumu un 
lomu inovāciju veicināšanā vienotajā tirgū; aicina dalībvalstis izmantot 
pirmskomercializācijas posma iepirkumu, lai sniegtu izšķirošu sākotnējo impulsu 
novatorisku un ekoloģisku tehnoloģiju ieviešanai jaunajos tirgos, vienlaikus uzlabojot 
sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti; aicina Komisiju un dalībvalstis efektīvāk 
informēt valsts iestādes par pirmskomercializācijas posma publiskā iepirkuma pašreizējām 
iespējām; aicina Komisiju izpētīt, kā varētu atvieglot pārrobežu kopējā iepirkuma 
procedūru; 

7. aicina dalībvalstis aktīvāk darboties, lai apvienotu inovāciju resursus, izveidojot inovācijas 
kopas un atvieglojot mazo un vidējo uzņēmumu dalību ES pētniecības programmās;

II. Otrā prioritārā joma — digitāls vienotais tirgus

8. atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto Elektronisko parakstu direktīvas pārskatīšanu; uzsver 
nepieciešamību panākt elektroniskās identifikācijas un elektroniskās autentificēšanas 
savstarpēju atzīšanu visā ES;

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu uzticību 
elektroniskajai komercijai, proti, saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, un atvieglot 
pārrobežu parādu piedziņu;

10. aicina dalībvalstis pilnībā īstenot Trešo pasta pakalpojumu direktīvu (2008/6/EK), lai 
sekmētu tiešsaistē veikto pirkumu efektīvu piegādi un izsekošanu;

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu tirgu tiešsaistē nopērkamām audiovizuālajām 
precēm, uzlabojot autortiesību elektronisko pārvaldību un vienlaikus nodrošinot, ka 
tiesību subjekti saņem atbilstīgu atalgojumu par savu radošo darbu; 

12. norāda, ka ar samērīgiem līdzekļiem un sabiedrības atbalstu ir aktīvāk jācīnās pret 
pirātismu tiešsaistē, pilnībā izmantojot pieejamās tehnoloģijas un vienlaikus ievērojot 
pamattiesības;

III.Trešā prioritārā joma — uzņēmējdarbībai draudzīgs vienotais tirgus 

13. aicina Komisiju uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu pieeju kapitāla tirgiem, sniedzot 
vairāk informācijas par dažādām ES finansējuma iespējām, piemēram, par iespējām, kuras 
nodrošina konkurētspējas un jauninājumu programma, Eiropas Investīciju banka vai 
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Eiropas Investīciju fonds, un padarot finansēšanas programmas vienkāršākas, ātrākas un 
mazāk birokrātiskas;

14. uzsver, cik svarīgi ir likvidēt fiskālās barjeras pārrobežu darbībām; uzskata, ka 
uzņēmumiem vajag skaidrāku PVN pamatsistēmu un ziņošanas pienākumus, lai 
ierobežotu pielāgošanas izmaksas un uzlabotu ES uzņēmumu konkurētspēju; 

15. uzsver, ka kopīga konsolidēta uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze palielinātu uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likmju pārredzamību un salīdzināmību, tādējādi samazinot šķēršļus 
pārrobežu darbībām;

16. aicina Komisiju uzlabot publiskā iepirkuma procedūru efektivitāti, lai veicinātu ES 
uzņēmumu dalību pārrobežu publiskajā iepirkumā; uzsver, ka jāturpina atvieglot mazo un 
vidējo uzņēmumu dalība līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās; 

IV. Ceturtā prioritārā joma — vienots pakalpojumu tirgus

17. uzsver nepieciešamību pareizi īstenot Pakalpojumu direktīvu un radīt iespēju veikt 
procedūras tiešsaistē, kas varētu ievērojami samazināt uzņēmumu saimnieciskās darbības 
izmaksas; aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību vienotā tiešsaistes pakalpojumu tirgus 
attīstībai;

18. aicina Komisiju sekmēt uzņēmējdarbības pakalpojumu nozares attīstību un veikt
nepieciešamos reglamentējošos pasākumus, lai mazos un vidējos uzņēmumus aizsargātu 
no netaisnīgas komercdarbības prakses, kuru lielie uzņēmumi īsteno mazumtirdzniecības 
nozarē;

19. aicina Komisiju ierosināt tādu tiesisko regulējumu attiecībā uz pakalpojumu koncesijām, 
kurš nodrošinātu pārredzamību, efektīvu tiesisko aizsardzību solītājiem un tiesisko 
noteiktību;

20. uzsver, cik svarīgi ir pareizi īstenot Profesionālās kvalifikācijas direktīvu; aicina Komisiju 
ierosināt pasākumus, lai vajadzības gadījumā izveidotu Eiropas līmeņa profesionālās 
kartes;

21. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas nodomu ierosināt standartizācijas tiesiskā regulējuma 
reformu, tostarp attiecībā uz pakalpojumiem;

22. uzsver, cik nozīmīga ir iekšējā tirgus ārējā dimensija un jo īpaši regulatīvā sadarbība ar 
galvenajiem tirdzniecības partneriem, lai veicinātu regulatīvo konverģenci, trešo valstu 
režīmu līdzvērtību un starptautisko standartu plašāku ieviešanu;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

2010. gadā oktobrī Komisija pieņēma paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu”, lai 
atjaunotu vienoto tirgu. Paziņojuma pirmajā daļā Komisija ierosina veikt vairākas darbības, 
lai uzņēmumiem nodrošinātu stabilu, ilgtspējīgu un taisnīgu izaugsmi.

Mūsdienās Eiropa ir kļuvusi par pasaulē lielāko ekonomiku. Vienotais tirgus ir vienlīdz 
nozīmīgs gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, bet tas var sniegt vēl lielāku izaugsmi un 
nodrošināt vairāk darba vietu, un tā potenciāls vēl nav pilnībā izmantots. Galvenā vērība 
jāpievērš mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir vislielākais turpmākās attīstības un 
nodarbinātības potenciāls. Tāpēc ir ļoti svarīgi veicināt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi.

Vienotajam tirgum un uzņēmumiem, kuri tajā darbojas, ir būtiska loma ES tautsaimniecību 
turpmākajā izaugsmē. Šajā ziņojuma projektā ir uzskaitīti prioritārie pasākumi, kas jāveic 
nolūkā izveidot stabilāku vienoto tirgu, kurš labāk atbilst ES uzņēmumu vajadzībām un kurš 
uzlabotu izaugsmes rādītājus. Referenta prioritātes ir iedalītas četrās grupās, un to mērķis ir 
pārveidot vienoto tirgu par novatorisku, uzņēmumiem labvēlīgu un uz digitālo ekonomiku 
balstītu vidi, kurā efektīvi darbojas pakalpojumu brīva aprite.

Pareizi funkcionējošam vienotajam pakalpojumu tirgum ir būtisks izaugsmes un tādējādi arī 
tautsaimniecības atlabšanas veicināšanas potenciāls. Ilgtspējīgu darba vietu radīšanu var 
nodrošināt tikai ilgtspējīga izaugsme. Jāveic turpmākas darbības, lai pienācīgi īstenotu 
Pakalpojumu direktīvu (īpašu uzmanību pievēršot tiešsaistes pakalpojumiem) un 
Profesionālās kvalifikācijas direktīvu. Turklāt ir jāapsver ideja vajadzības gadījumā izveidot 
ES līmeņa profesionālās kartes, jo šādas kartes varētu veicināt ES pilsoņu pārvietošanās
brīvību un vienkāršot darbā pieņemšanas procedūras ES uzņēmumos.

Šajā jomā jāveic vēl citas nozīmīgas darbības, proti, jāizstrādā atbilstošs tiesiskais regulējums 
attiecībā uz pakalpojumu koncesijām un jānodrošina, ka standartizācijas tiesiskā regulējuma
reforma attiecas arī uz pakalpojumiem.

Lai uzlabotu konkurētspēju un veicinātu izaugsmi, ES vajag vienotu digitālo tirgu. Tas ir 
nepieciešams arī tāpēc, lai ES varētu pielāgoties citām pasaules valstīm, kurās digitālās 
ekonomikas attīstība ir straujāka nekā Eiropā. 

Elektroniskajai komercijai ir ievērojams potenciāls palielināt pārrobežu tirdzniecības 
apjomus. Komisijai ir vēl jāprecizē tiesiskais regulējums attiecībā uz elektronisko komerciju, 
kā arī jānovērš valstu tiesību aktu atšķirības, kuras apgrūtina elektronisko komerciju. Ir 
jāveicina elektroniskā komercija un jāuzlabo tās uzticamība ne tikai patērētāju, bet arī 
uzņēmumu vidū, kuri reizēm nelabprāt izmanto elektroniskās komercijas pakalpojumus. Tādēļ 
ir svarīgi saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, un atvieglot pārrobežu parādu piedziņu. 

Jāturpina attīstīt e-valdības pakalpojumi, jo, uzņēmumiem saziņai ar iestādēm izmantojot 
tiešsaistes procedūras, varētu samazināties uzņēmumu darbības izmaksas, kas ir svarīgs to 
konkurētspējas elements. Tāpēc priekšlikums panākt elektroniskās identifikācijas un 
elektroniskās autentificēšanas savstarpēju atzīšanu, kā arī pārskatīt Elektronisko parakstu 
direktīvu ir ļoti nozīmīgs.
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Vienotajam tirgum jāsniedz labums visiem uzņēmumiem, bet jo īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, jo šī uzņēmumu kategorija saskaras ar lielākām grūtībām vienotā tirgus sniegto 
iespēju pilnīgā izmantošanā. Mazie un vidējie uzņēmumi ir ES izaugsmes virzītājspēks, un tie 
nodrošina lielu daļu darba vietu. Tomēr mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir ievērojamas 
problēmas izvērst savu darbību un ieviest jauninājumus, jo šādu projektu īstenošanā rodas 
finansējuma grūtības. Šo uzņēmumu dinamiku negatīvi ietekmē arī administratīvais slogs, 
kurš ir jāmazina. Ir jārisina mazo un vidējo uzņēmumu grūtības rast pašu finansējumu kapitāla 
tirgū, un Komisijai ir taisnība, uzsverot to. 

ES arī jāveic būtiski pasākumi, lai mazie un vidējie uzņēmumi kļūtu redzamāki ieguldītājiem. 
Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem arī vajag labāku piekļuvi informācijai, un ir jāuzlabo 
komunikācija ar tiem. Šiem uzņēmumiem arī jāapzinās vienotā tirgus piedāvātās iespējas, kā 
arī īpaši ES tiem paredzētie finanšu instrumenti. Turklāt ir jāveicina inovācijas mazajos un 
vidējos uzņēmumos, un ir svarīgi uzlabot šo uzņēmumu spēju piedalīties pētniecības 
programmās. 

Atbalsts inovāciju jomā nepieciešams ne tikai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, bet visiem 
uzņēmumiem. Tāpēc Komisijas priekšlikumam izveidot projekta obligācijas, kuras emitētu 
privātais sektors, ir liela nozīme, lai uzņēmumi varētu iegūt līdzekļus. Komisijai jānodrošina, 
lai šo jauno finanšu instrumentu izmantošanas procedūras būtu piemērotas arī mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem. 

Turklāt nolūkā sekmēt Eiropas uzņēmumu inovācijas spējas ES nepieciešami efektīvi 
reglamentējošie noteikumi riska kapitāla jomā, kas ir viens no galvenajiem finanšu avotiem 
novatoriskiem jaunajiem uzņēmumiem, kuri radīs augstu pievienoto vērtību. Tādēļ ir svarīgi 
izstrādāt reglamentējošu sistēmu, kas ļautu ieguldīt riska kapitāla līdzekļus jebkurā 
dalībvalstī. Ja netiks veiktas turpmākas darbības, lai nodrošinātu vienotā tirgus funkcionalitāti 
arī riska kapitāla tirgū, ES nevarēs koncentrēties uz novatoriskām nozarēm.

Ziņojumā ir aplūkots arī jautājums par pārrobežu iepirkumu, kas ir ļoti nozīmīgs gan ES 
uzņēmumiem, gan valsts iestādēm. Publiskais iepirkums veido 17 % no ES gada iekšzemes 
kopprodukta piegāžu, darbu un pakalpojumu jomā. Pašreizējā sarežģītajā finanšu situācijā ir 
svarīgi nodrošināt, ka šie līdzekļi tiek izmantoti pēc iespējas rentablāk.

ES dalībvalstīm jāpievērš lielāka uzmanība novatorisku un videi nekaitīgu produktu un 
pakalpojumu publiskā iepirkuma veicināšanai. 2009. gadā pārrobežu iepirkums veidoja tikai 
aptuveni 1,5 % no visiem piešķirtajiem publiskā pasūtījuma līgumiem. Neskatoties uz visiem 
ievērojamajiem sasniegumiem vienotajā tirgū, joprojām ir iespējas palielināt elektronisko 
iepirkumu un interneta lietošanu, lai veicinātu pārrobežu iepirkumus. Īpaša uzmanība 
jāpievērš pirmskomercializācijas posma iepirkumam un kopējiem iepirkumiem.

Mazo un vidējo uzņēmumu īpatsvars virsnormas publiskajā iepirkumā ir par 18 % punktiem 
zemāks nekā to kopējā ietekme tautsaimniecībā. Mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi būtiski 
atpaliek no to faktiskās lomas reālajā ekonomikā. Labāka informācijas pieejamība un 
ierobežoto tehnisko un finanšu iespēju uzlabošana padarītu informācijas apmaiņu starp 
pircējiem un potenciālajiem piegādātājiem ievērojami efektīvāku. 
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Visbeidzot jānorāda, ka arī fiskālajiem pasākumiem ir liela nozīme. Fiskālās politikas
koordinēšana un kopīgas konsolidētas uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes ieviešana padarītu 
vienoto tirgu par labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi Eiropas uzņēmumiem. Tas nodrošinātu ES 
uzņēmumiem lielāku pārredzamību un atvieglotu dalībvalstīs spēkā esošo atšķirīgo 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju salīdzināšanu.

No otras puses, tas nav vienīgais šķērslis, ar ko saskaras uzņēmumi, kuri darbojas ārpus savas 
valsts robežām. Referents atbalsta jaunas PVN stratēģijas izveidi, kas precizētu tiesisko 
regulējumu un pielāgotu to Eiropas tautsaimniecību pašreizējai situācijai, kā arī veicinātu ES 
uzņēmumu konkurētspēju. Īpaša uzmanība ir jāpievērš arī noteikumiem par ziņošanas 
pienākumiem, jo šie noteikumi bieži apgrūtina uzņēmumus un ir šķērslis pārrobežu darbībai.


