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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgū
(2010/2289(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 Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020 — Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020), 

– 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),

– ņemot vērā 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),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par lietpratīgu regulējumu Eiropas Savienībā 
(COM(2010)0543),

– ņemot vērā Komisijas 27. ikgadējo ziņojumu par ES tiesību aktu piemērošanas 
uzraudzību un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu „Situācija dažādās 
nozarēs” (SEC(2010)1143),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 29. jūnija ieteikumu par pasākumiem vienotā tirgus 
darbības uzlabošanai (C(2009)4728),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 10. decembra secinājumus par Vienotā tirgus aktu,
– ņemot vērā profesora Mario Monti ziņojumu Komisijai par vienotā tirgus atdzīvināšanu,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūciju par vienotā tirgus nodrošināšanu 
patērētājiem un pilsoņiem2,

– ņemot vērā iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu Nr. 21 (2010. gads) un Parlamenta 
2010 gada 9. marta3 un 2008. gada 23. septembra4 rezolūciju par iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojumu, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Rezultātu Eiropa — Kopienas tiesību aktu 
piemērošana” (COM(2007)0502),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 258. līdz 260. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 10. pantu,
– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

                                               
1 OV C 187E, 27.7.2008., 80. lpp. 
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0186.
3 OV C 349E, 22.12.2010., 25. lpp.
4 OV C 8E, 14.1.2010., 7. lpp.
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– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Juridiskās 
komitejas un ... atzinumus (A7-0000/2010),

A. tā kā vienotā tirgus darbības iedzīvināšanā ir aktīvi jāpiedalās visām Eiropas iestādēm, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām,

B. tā kā joprojām pastāv būtiskas atšķirības starp vienotā tirgus noteikumiem un 
priekšrocībām, ko pilsoņi un uzņēmēji praksē var no tiem gūt,

C. tā kā ES vidējais netransponēto tiesību normu rādītājs ir 1,7 %, ņemot vērā gadījumus, 
kuros direktīvas transponēšanas laiks ir garāks nekā tam noteiktais termiņš un kuros 
Komisija ir uzsākusi pienākumu neizpildes procedūru,

I. Ievads

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” un jo īpaši tā trešo 
nodaļu;

2. prasa, lai Komisija un Padome pastiprinātu visaptverošu pieeju vienotā tirgus darbības 
iedzīvināšanai, piemērojot vienotā tirgus prioritātes visās politikas jomās, kas ir svarīgas 
vienotā tirgus darbības nodrošināšanai Eiropas pilsoņu, patērētāju un uzņēmēju labā;

3. uzskata, ka Eiropas ekonomikas pārvaldības stiprināšana, ES stratēģijas 2020. gadam 
īstenošana un vienotā tirgus iedzīvināšana ir vienlīdz svarīgi uzdevumi Eiropas 
ekonomikas aktivitātes atgūšanai;

II. Politiskās vadības un partnerības stiprināšana

4. ir pārliecināts, ka viens no galvenajiem uzdevumiem, lai iedzīvinātu vienoto tirgu, ir 
nodrošināt politisko vadību, saistību uzņemšanos un rīcības saskaņošanu; uzskata, ka 
vienotā tirgus iedzīvināšanai ir būtiski svarīga visaptveroša vadība augstākajā 
politiskajā līmenī;

5. mudina dalībvalstu valdības uzņemties atbildību par vienotā tirgus iedzīvināšanu;
atzinīgi vērtē dalībvalstu iniciatīvas, ar kurām optimizē vienotā tirgus direktīvu 
īstenošanu, t.i., uzlabojot saskaņošanu, radot stimulu struktūras un palielinot 
transponēšanas politisko nozīmi;

6. atzīmē, ka vienotā tirgus noteikumus bieži vien īsteno vietējās un reģionālās varas 
iestādes; aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt attīstīt un paplašināt partnerību ar 
vietējām un reģionālajām varas iestādēm, aptverot ne tikai kohēzijas politiku, bet arī 
vienotā tirgus politikas virzienus;

7. uzsver, ka dalībvalstu parlamentiem saskaņā ar Lisabonas līgumu ir būtiska nozīme 
ES tiesību aktu pieņemšanas procesā; aicina dalībvalstu parlamentus iesaistīties 
lēmumu par vienotā tirgus noteikumiem pieņemšanas procesā visā likumdošanas ciklā 
un ņemt dalību ar Eiropas Parlamentu kopīgās darbībās;



PR\855011LV.doc 5/11 PE456.686v02-00

LV

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu vairāk apspriesties ar pilsonisko sabiedrību un 
paplašināt dialogu ar to;

III. Vienotā tirgus regulēšana

9. uzskata, ka vienotā tirgus kopējā efektivitāte un leģitimitāte ir traucēta kompleksās 
vienotā tirgus pārvaldības dēļ;

10. uzskata — izmantojot regulas, nevis direktīvas, varētu sekmēt skaidrāku regulatīvo 
vidi un mazināt ar transponēšanu saistīto pasākumu izmaksas; aicina Komisiju 
izstrādāt mērķtiecīgāku pieeju likumdošanas instrumentu izvēlē, ņemot vērā 
īstenojamo noteikumu juridiskās un būtiskās iezīmes;

11. uzskata — lai nodrošinātu vienotā tirgus noteikumu pienācīgu piemērošanu, ļoti 
svarīga nozīme ir korelācijas tabulām;

IV. Administratīvās saskaņošanas, informācijas sniegšanas un problēmu risināšanas 
mehānismi

12. atbalsta Vienotā tirgus akta priekšlikumus, kuru mērķis ir attīstīt turpmāku 
administratīvu sadarbību dalībvalstu starpā, tostarp, paplašinot iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu un piemērojot to arī citām likumdošanas jomām;

13. ierosina, lai Komisija un dalībvalstis saskaņotu un vajadzības gadījumā konsolidētu 
informācijas sniegšanai un problēmu risināšanai paredzētos daudzskaitlīgos vienas 
pieturas punktus;

14. aicina dalībvalstis to vienotos kontaktpunktus, kas paredzēti pakalpojumu direktīvā, 
pārveidot par īsteniem vienas pieturas kontaktpunktiem, kuros uzņēmēji varētu 
vienkārši saņemt visu to darbībai vajadzīgo informāciju, tostarp informāciju par 
piemērojamo nodokļu sistēmu;

V. Izpilde

15. uzskata, ka pienākumu neizpildes procedūra joprojām ir galvenais instruments, ar ko 
nodrošina iekšējā tirgus darbību;

16. aicina Komisiju atturēties no politiskas iejaukšanās un nekavējoties uzsākt pienākumu 
neizpildes procedūras, ja pirmstiesas problēmu risināšanas mehānismi nav bijuši 
sekmīgi;

17. norāda — ņemot vērā neseno Tiesas praksi, ir rasti jauni risinājumi, kā Komisija var 
rīkoties gadījumos, kad dalībvalstis „vispārējā un strukturālā veidā” pārkāpj vienotā 
tirgus noteikumus;
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18. aicina Komisiju pilnībā izmantot izmaiņas, kas ieviestas ar LESD 260. pantu un 
paredzētas, lai vienkāršotu un paātrinātu finansiālo sankciju piemērošanu pienākumu 
neizpildes procedūrās;

19. pauž nožēlu, ka pārāk daudz pienākumu neizpildes procedūru ļoti ieilgst, līdz tās slēdz 
vai iesniedz Eiropas Savienības Tiesā;

20. atbalsta Komisijas iniciatīvas izstrādāt alternatīvu strīdu izšķiršanas kārtību Eiropas 
Savienībā;

VI. Uzraudzība, novērtēšana un modernizācija

21 atbalsta mērķtiecīgu un uz faktiem balstītu pieeju tirgus darbības uzraudzībā un 
novērtēšanā; aicina Komisiju turpināt izstrādāt tirgus uzraudzības instrumentus, 
uzlabojot metodiku, rādītājus un datu apkopošanu, vienlaikus ievērojot praktiskuma un 
izmaksu lietderības principus;

22. uzsver pakalpojumu direktīvā paredzēto savstarpējo novērtēšanu kā inovatīvu līdzekli, 
ar kuru, izmantojot partneru spiedienu, uzlabot transponēšanas kvalitāti; atbalsta 
savstarpējas novērtēšanas izmantošanu vajadzības gadījumā arī citās jomās, piemēram, 
brīvas preču aprites jomā;

23. aicina dalībvalstis regulāri pārskatīt savus noteikumus un procedūras, kuras ietekmē 
pakalpojumu sniegšanas brīvību un brīvu preču apriti, lai vienkāršotu un modernizētu 
dalībvalstīs spēkā esošās tiesību normas un novērstu noteikumu pārklāšanos;

VII. Galvenās darbības pārvaldības un partnerības stiprināšanai

24. ierosina, lai Eiropadomes priekšsēdētājam tiktu piešķirtas pilnvaras koordinēt un 
pārraudzīt vienotā tirgus iedzīvināšanu, cieši sadarbojoties ar Komisijas 
priekšsēdētāju;

25. aicina katru Eiropadomes pavasara sesiju veltīt vienotā tirgus situācijas novērtēšanai, 
kurā ņem vērā uzraudzības procesa rezultātus, kuriem atbilstīgi vērtē starpposma 
mērķu sasniegšanu; iesaka Konkurētspējas padomei uzņemties lielāku atbildību 
vienotā tirgus jautājumu izvērtēšanā visos vienotā tirgus politikas virzienos;

26. aicina dalībvalstis sagatavot vienotā tirgus direktīvu transponēšanas korelācijas tabulas 
un darīt tās publiski pieejamas iedzīvotājiem;

27. aicina dalībvalstis un Komisiju līdz 2012. gadam samazināt netransponēto vienotā 
tirgus direktīvu normu īpatsvaru līdz 0,5 %, ieskaitot gan novēlotu, gan nepareizu 
transponēšanu;

28. aicina Komisiju noteikt 12 mēnešu termiņu attiecībā uz maksimālo vidējo laiku, kas 
vajadzīgs pārkāpumu tiesvedībai no lietas uzsākšanas līdz iesniegšanai Tiesā;
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29. aicina Komisiju ierosināt termiņu Tiesas nolēmumu izpildīšanai dalībvalstīs;

30. aicina Komisiju sagatavot ziņojumu par dalībvalstīs izmantotās paraugprakses 
efektivitāti, ņemot vērā tās 2009. gada 29. jūnija ieteikumu par pasākumiem, lai līdz
2011. gada beigām uzlabotu vienotā tirgus darbību;

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

Politiskās vadības un partnerības stiprināšana

Referente uzskata, ka viens no galvenajiem uzdevumiem, lai iedzīvinātu vienoto tirgu, ir 
nodrošināt politisko vadību, saistību uzņemšanos un rīcības saskaņošanu. 50 priekšlikumi 
vienotā tirgus iedzīvināšanai aptver daudzas jomas un jo īpaši attiecas uz vairāku Eiropas 
Komisijas komisāru kompetenci, kā arī dažādu Eiropas Parlamenta komiteju darbības jomu.
Turklāt Padomē ar Vienotā tirgus aktu attiecīgi nodarbojas dažādas Padomes struktūrvienības, 
kuru nozīme un efektivitāte būtiski atšķiras. Arī dalībvalstu iestāžu darbība ievērojami 
atšķiras gan to uzbūves, gan organizatoriskās sistēmas ziņā.

Referente uzskata, ka Konkurētspējas padomes lomas palielināšana, kā ierosināts Padomes 
2010. gada 10. decembra secinājumos par vienoto tirgu, ir vajadzīgs, taču nepietiekams 
nosacījums, lai nodrošinātu politisko vadību, saistību uzņemšanos un rīcības saskaņošanu.

Referente uzskata, ka vienotā tirgus iedzīvināšanai ir būtiski svarīga augstākā līmeņa politiskā 
vadība. Tādēļ referente ierosina, lai Eiropadomes priekšsēdētājam tiktu piešķirtas pilnvaras 
koordinēt un pārraudzīt vienotā tirgus iedzīvināšanu, cieši sadarbojoties ar Komisijas 
priekšsēdētāju. Katra Eiropadomes pavasara sesija būtu jāvelta vienotā tirgus situācijas 
novērtēšanai, kurā ņem vērā uzraudzības procesa rezultātus, kuriem atbilstīgi vērtē 
starpposma mērķu sasniegšanu. Šajā kontekstā referente norāda, ka Ungārijas prezidentūra jau 
plāno 2011. gada februārī pirmo reizi rīkot Eiropadomes sanāksmi, kas veltīta konkrētai 
nozarei1.

Referente ir pārliecināta, ka dalībvalstu atbalsts un dalība būs ārkārtīgi svarīga arī vienotā 
tirgus iedzīvināšanai. Referente atzinīgi vērtē dalībvalstu centienus uzlabot vienotā tirgus 
noteikumu transponēšanu un īstenošanu. Šāda paraugprakse ietver transponēšanas sistēmu 
periodisku novērtēšanu, kontaktpunktu sistēmas izveidi dažādās ministrijās un brīdinājuma 
sistēmu iedarbināšanu, tuvojoties transponēšanas termiņam.

Referente atzīmē, ka pirms direktīvas publicēšanas dalībvalstis var veikt dažādus pasākumus, 
lai sekmētu tās transponēšanu un īstenošanu. Šādi pasākumi ietver transponēšanas 
programmas izstrādi, līdzko ir panākta politiska vienošanās, kompetenču agrīnu noteikšanu un 
analīzi par ietekmi uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, un savstarpēju un regulāru informācijas 
sniegšanu to dienestu starpā, kuri ir atbildīgi par sarunu risināšanu un kuri ir iesaistīti 
transponēšanā un Parlamenta iesaistē sarunās par jauniem ES tiesību aktiem to izstrādes 
agrīnā posmā, jo tas, šķiet, atvieglo transponēšanu, līdzko attiecīgie tiesību akti ir pieņemti.

Referente arī uzskata, ka dalībvalstīm, lai tās uzņemtos patiesu atbildību par vienoto tirgu, 
būtu jānosaka pašām savas prioritātes un jāizstrādā darba kārtība atbilstīgi vienotā tirgus 
prioritātēm.

Referente uzskata, ka Komisijas ierosinātā partnerības pieeja ir jāstiprina, izmantojot divus 
turpmāk minētos elementus. 

                                               
1 Ungārijas prezidentūra plāno Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksmi par ES enerģētikas politiku.
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Pirmkārt, referente uzskata, ka ir jāpaplašina partnerība ar vietējām un reģionālajām varas 
iestādēm, aptverot ne tikai kohēzijas politiku, bet arī vienotā tirgus politikas virzienus. 
Vienotā tirgus noteikumus ļoti bieži īsteno dalībvalstu reģionālā vai vietējā līmeņa iestādes. 
Pieredze, īstenojot pakalpojumu direktīvu, skaidri parādīja, ka reģionālo un vietējo varas 
iestāžu iesaiste var būt ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu vienotā tirgus tiesību aktu pareizu 
īstenošanu un piemērošanu. 

Referente norāda, ka dažas dalībvalstis jau ir veikušas īpašus pasākumus, lai izveidotu 
partnerību ar vietējā un reģionālā līmeņa struktūrvienībām, cita starpā izveidojot īpašus tīklus, 
piemēram, publiskā iepirkuma vai tirgus uzraudzības jomā, kas nodrošina reģionālo un vietējo 
varas iestāžu saikni. 

Otrkārt, referente uzskata, ka dialoga un partnerības elements vienotā tirgus pārvaldībā būtu 
jāstiprina, ciešāk iesaistot dalībvalstu parlamentus. Lisabonas līguma stāšanās spēkā rada 
iespēju dalībvalstu parlamentiem iesaistīties lēmumu pieņemšanā par vienotā tirgus 
noteikumiem visā likumdošanas ciklā un piedalīties kopīgās darbībās ar Eiropas Parlamentu. 
Referente norāda, ka dalībvalstu parlamentu dalība direktīvas priekšlikuma apsvēršanas 
agrīnā posmā Eiropas līmenī varētu paātrināt vēlāk nepieciešamo transponēšanas pasākumu 
pieņemšanu dalībvalstu līmenī. Transponēšanas procesu varētu veicināt arī pastāvīga 
informācijas apmaiņa ar dalībvalstu parlamentiem par transponēšanas gaitā paveikto.

Vienotā tirgus regulēšana

Referente uzskata, ka vienotā tirgus pārvaldības struktūras un procesi ir pārlieku sarežģīti. Tas 
apgrūtina pārskatatbildību un traucē vispārējo vienotā tirgus efektivitāti un leģitimitāti.
Referente uzskata — turpinot attīstīt vienotā tirgus pārvaldību, lielāka nozīme jāpiešķir 
pārredzamības un pārskatatbildības principiem.

Referente uzskata, ka mērķtiecīgāka pieeja likumdošanas instrumentu izvēlē, ņemot vērā 
īstenojamo noteikumu juridiskās un būtiskās iezīmes, sekmētu skaidrāku normatīvo vidi un 
samazinātu ar transponēšanu saistīto pasākumu izmaksas.

Referente uzsver, ka saskaņā ar ES līguma 4. panta 3. punktu dalībvalstīm ir jāpalīdz  
Komisijai nodrošināt, ka tiek piemēroti Līgumu noteikumi un iestāžu veiktie pasākumi. Līdz 
ar to dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai skaidra un precīza informācija attiecībā uz 
direktīvu īstenošanu.

Referente uzskata, ka dalībvalstīm par visām vienotā tirgus direktīvām būtu jāsagatavo 
korelācijas tabulas, kurās uzskaitīti dalībvalstu tiesību aktu noteikumi, ar ko direktīvās 
paredzētos pienākumus transponē dalībvalsts tiesību sistēmā, un jādara tās publiski pieejamas 
iedzīvotājiem (Vienotā tirgus akta 47. priekšlikums). 

Administratīvās saskaņošanas un problēmu risināšanas mehānismi

Referente atbalsta Vienotā tirgus akta 45. priekšlikumu, kura mērķis ir turpināt attīstīt 
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administratīvu sadarbību dalībvalstu starpā, paplašinot iekšējā tirgus informācijas sistēmu un 
piemērojot to arī citām likumdošanas jomām, tostarp elektroniskajai komercijai un 
publiskajam iepirkumam.

Referente uzskata, ka ciešāka to dalībvalstu iestāžu sadarbība, kuru kompetence attiecas uz 
vienotā tirgus jautājumiem, ne tikai palīdz atrisināt tūlītējas problēmas konkrētu direktīvu 
īstenošanā, bet arī sekmē dalībvalstu iestāžu savstarpējas uzticības veidošanos un 
dzīvostpējīgāku vienoto tirgu ilgtermiņā (dalībvalstu valsts pārvaldes Eiropas dimensija).

Referente konstatē, ka pastāv vairāki vienotā tirgus informācijas sniegšanas un problēmu 
risināšanas mehānismi, lai palīdzētu pilsoņiem un uzņēmējiem. Referente ierosina, lai 
Komisija un dalībvalstis saskaņotu un vajadzības gadījumā konsolidētu informācijas 
sniegšanai un problēmu risināšanai paredzētos vienas pieturas punktus (Vienotā tirgus akta 
49. un 50. priekšlikums).

Referente atbalsta neformālu problēmu risināšanas mehānismu, jo īpaši Iekšējā tirgus 
problēmu risināšanas tīkla (SOLVIT), stiprināšanu. Referente uzskata, ka Komisijai būtu 
jāstiprina SOLVIT saskaņā ar Parlamenta 2010. gada 2. marta ziņojumu par SOLVIT
(2009/2138(INI)).

Referente arī ierosina dalībvalstīm un Komisijai censties izveidot īstenus vienas pieturas 
punktus, kuros viena un tā pati mērķgrupa var saņemt visu vajadzīgo informāciju, piemēram, 
lai veiktu konkrētu darbību. Šajā kontekstā referente ierosina, ka pakalpojumu direktīvā 
paredzētajiem vienotajiem kontaktpunktiem būtu arī jāsniedz informācija par piemērojamo 
nodokļu sistēmu.

Izpilde

Referente uzskata, ka pienākumu neizpildes procedūra ir jāsaglabā kā galvenais instruments 
iekšējā tirgus darbības nodrošināšanai. Referente mudina Komisiju stingri izmantot 
pienākumu neizpildes procedūras, ja pirmstiesas problēmu risināšanas mehānismi ir bijuši 
nesekmīgi, un pilnībā uzmantot LESD 260. pantā paredzētās izmaiņas, ar kurām vienkāršo un 
paātrina finansiālo sankciju piemērošanu pienākumu neizpildes procedūrās.

Referente turklāt norāda — ņemot vērā neseno Tiesas praksi, ir rasti jauni risinājumi, kā 
Komisija var rīkoties gadījumos, kad dalībvalstis „vispārējā un strukturālā veidā” pārkāpj 
vienotā tirgus noteikumus. Komisija tradicionāli ir īstenojusi izpildes darbības, pamatojoties 
uz atsevišķiem gadījumiem. Tomēr lietā „Komisija / Īrija”1 Tiesa piekrita, ka Komisija var 
uzsākt tiesvedību pret dalībvalsti ne tikai attiecībā uz konkrētiem ES tiesību pārkāpumiem, bet 
arī gadījumos, kad dalībvalsts „vispārīgi un pastāvīgi nepilda” savas saistības, kas noteiktas 
ES tiesību aktos. Komisija neuzsvēra īpašus pārkāpumu gadījumus, jo prasības mērķis bija 
uzrādīt „slikti funkcionējošu sistemātisko administratīvo praksi”, un apgalvoja, ka Īrija 
sistemātiski nav pildījusi atkritumu direktīvā noteiktās prasības.

No vispārēja un strukturāla pārkāpuma jēdziena izriet divi būtiski apstākļi. Pirmkārt, Komisija 
                                               
1 Lieta C-494/01, Komisija / Īrija [2005. gads] ECR I-3331.
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Tiesā var minēt jaunus pārkāpumu piemērus attiecībā uz noteiktām ES tiesību aktos 
paredzētām saistībām. Otrkārt, dalībvalstij, kuras pārkāpums ir konstatēts, ir ne tikai jānovērš 
pārkāpumi, bet arī fundamentāli jāmaina sava administratīvā prakse.

Referente uzskata, ka vispārēja un strukturāla pārkāpuma jēdziens varētu sekmēt vienotā 
tirgus tiesību aktos noteikto saistību efektīvāku izpildi tādās jomās kā publiskais iepirkums.

Referente ierosina vairāk strādāt pie tā, lai ne tikai nodrošinātu laicīgu transponēšanu, bet arī 
vairotu centienus nodrošināt pareizu transponēšanu. Referente mudina dalībvalstis izvirzīt 
mērķi līdz 2012. gadam samazināt vidējo netransponēto tiesību normu īpatsvaru līdz 0,5 %, 
ieskaitot novēlotu un nepareizu vienotā tirgus direktīvu transponēšanu.

Referente konstatē, ka formālā pārkāpumu tiesvedība parasti ieilgst (vidējais laikposms, kurā 
šāda tiesvedība tiek pabeigta, bija 28 mēneši 15 dalībvalstu ES un 16 mēneši 12 
dalībvalstu ES). Referente prasa, lai Komisija noteiktu 12 mēnešu termiņu attiecībā uz 
maksimālo vidējo laiku, kas vajadzīgs pārkāpumu tiesvedības pabeigšanai.

Referente norāda — to Tiesas nolēmumu izpildi, kuros Tiesa atzinusi konkrētu dalībvalstu 
saistību neizpildi, dalībvalstu iestādes nodrošina vidēji 17,7 mēnešu laikā. Referente aicina 
Komisiju ierosināt termiņu Tiesas nolēmumu izpildīšanai dalībvalstīs.

Uzraudzība, novērtēšana un modernizācija

Referente uzskata, ka labu vienotā tirgus pārvaldību var nodrošināt, tikai balstoties uz labas 
kvalitātes informāciju par vienotā tirgus darbību. Lai nodrošinātu dažādu politiskā cikla 
posmu sasaisti no izstrādes līdz īstenošanai, ir jāizmanto atbilstīgi vienotā tirgus uzraudzības 
un novērtēšanas instrumenti. 

Referente mudina Komisiju izstrādāt tirgus uzraudzības instrumentus, ņemot vērā tās 
līdzšinējo darba pieredzi ar veiksmīgiem instrumentiem, tostarp pārbaudēm. Referente 
uzskata, ka prioritāte būtu jāpiešķir centieniem uzlabot metodiku, rādītājus un datu 
apkopošanu, vienlaikus ievērojot praktiskuma un izmaksu lietderības principus.

Referente uzskata, ka dalībvalstīm būtu vairāk jāiesaistās vienotā tirgus noteikumu 
novērtēšanā un uzraudzībā. Referente jo īpaši mudina dalībvalstis regulāri veikt vienotā tirgus 
tiesību aktu novērtēšanu, pārskatot spēkā esošos noteikumus un procedūras, kuras ietekmē 
pakalpojumu sniegšanas brīvību un brīvu preču apriti, lai vienkāršotu un modernizētu spēkā 
esošos tiesību aktus un novērstu noteikumu pārklāšanos.


