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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu
(2011/2155(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas publicēto 23. iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu 
(SEC(2011)1128),

– ņemot vērā Eiropas Komisijas publicēto 22. iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu 
(SEC(2011)0372),

– ņemot vērā 2010. gada ziņojumu par SOLVIT tīkla attīstību un darbības rezultātiem 
(SEC(2011)0229),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu „Akts par vienoto tirgu. 
Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. Kopīgiem spēkiem uz 
jaunu izaugsmi” (SEC(2011)0467), 

– 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 pirmajā Vienotā tirgus forumā pieņemto „Krakovas deklarāciju”,

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Vienotais tirgus cilvēku uztverē: 
aktuālā informācija par iedzīvotāju un uzņēmumu uzskatiem un redzējumiem. 20 galvenās 
problēmas” (SEC(2011) 1003),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit 
mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. Kopīgiem spēkiem uz jaunu 
izaugsmi” (COM(2011) 0206),

– ņemot vērā gada ziņojumu par ES izmēģinājuma projekta darbību (COM(2010)0070),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 11. novembra paziņojumu par Līguma 260. panta 
3. punkta īstenošanu (SEC(2010)1371),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 29. jūnija ieteikumu par pasākumiem vienotā tirgus 
darbības uzlabošanai1, 

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

                                               
1 OV L 176, 7.7.2009., 17. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0186.
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– ņemot vērā 2010. gada 9. marta rezolūciju par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu1,

– ņemot vērā 2010. gada 9. marta rezolūciju par SOLVIT2, 

– ņemot vērā profesora Mario Monti ziņojumu „Jauna stratēģija vienotajam tirgum —
Eiropas ekonomikas un sabiedrības rīcībā”,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 10. decembra secinājumus (Konkurētspēja — iekšējais 
tirgus, rūpniecība un pētniecība) par Aktu par vienoto tirgu, 

– ņemot vērā tā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

A. tā kā Vienotā tirgus forumā (2011. gada 2.–4. oktobris, Krakova, Polija) pieņemtajā 
„Krakovas deklarācijā”, kurā vienotais tirgus ir aprakstīts kā viens no iedarbīgākajiem 
instrumentiem, lai panāktu Eiropas atgriešanos uz izaugsmes ceļa, tika uzsvērta vienotā 
tirgus darbības nozīme;

B. tā kā iekšējā tirgus pienācīga darbība nav iespējama, ja nav pareizi veikta to 
reglamentējošo direktīvu transponēšana, piemērošana un izpilde;

C. tā kā ir svarīgi, lai dalībvalstis transponētu ar iekšējo tirgu saistītos tiesību aktus ne tikai 
savlaicīgi, bet arī pareizi, un tā kā gadījumā, ja viena dalībvalsts nav izpildījusi šīs 
prasības, tiek kavēta ne tikai šīs dalībvalsts, bet arī visas Savienības ekonomisko interešu 
īstenošana;

D. tā kā iekšējā tirgus rezultātu apkopojuma publicēšana ir sistemātiski palīdzējusi samazināt 
netransponēto tiesību aktu īpatsvaru, tomēr tā kā ir nepieciešama pieeja, kas ir vairāk 
balstīta uz kvalitāti, neaprobežojas ar skaitļu analīzi un ļauj noteikt nepietiekamas 
transponēšanas iemeslus;

E. tā kā, lai gan iekšējā tirgus rezultātu apkopojumam un patēriņa tirgus rezultātu 
apkopojumam izmanto atšķirīgu metodoloģiju ar atšķirīgu darbības jomu un rādītāju 
kopumu, tiem abiem ir vienāds vispārējais mērķis, proti, uzlabot iekšējā tirgus darbību;

F. tā kā Malta ir guvusi vislabākos rezultātus savlaicīgā ES direktīvu transponēšanā, bet 
Čehijas produktivitāte šajā jomā ir vismazākā, lai gan ir vērojams stabils progress;

G. tā kā pašreizējais netransponēto tiesību aktu īpatsvars (1 %) atbilst mērķim, par ko 
valstu un valdību vadītāji vienojās 2007. gadā, tomēr tā kā pēdējā laikā vērojamā tendence 
apliecina, ka vairākas dalībvalstis (16) nespēj nodrošināt šī mērķa izpildi; 

H. tā kā vismaz vienā dalībvalstī nav transponētas 90 direktīvas (sadrumstalotības faktors ir 
6 %), un tādējādi tās nevar pilnīgi stāties spēkā vienotajā tirgū;

I. tā kā triju direktīvu transponēšana ir aizkavējusies par vairāk nekā diviem gadiem, kas 
                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0051.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0047.



PR\888029LV.doc 5/11 PE478.642v01-00

LV

nozīmē to, ka tiešā veidā nav ievērots valstu un valdību vadītāju 2007. gadā noteiktais 
„nulles pielaides” mērķis; 

J. tā kā nepareizi transponētu direktīvu vidējais skaits vēl joprojām ir 0,8 %, neraugoties uz 
faktu, ka Komisija Vienotā tirgus aktā norādīja, ka ir jānodrošina nepārprotama un 
mērķtiecīga atbilstība deficīta politikai; 

K. tā kā ir vajadzīga precīzāka informācija par transponēšanas kvalitāti, un tā kā Komisijas 
izmēģinājuma projektu var izmantot kopā ar iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu, lai 
noteiktu transponēšanā pieļautās kļūdas un ātri rīkotos nolūkā tās novērst;

L. tā kā, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, pirmo reizi tika paredzēta iespēja, ka neveiktas 
transponēšanas gadījumā Eiropas Savienības Tiesa var piemērot tūlītējus sodus; 

M. tā kā Komisijai, Eiropas Parlamentam, dalībvalstu parlamentiem un pārvaldēm ir jādara 
vairāk, lai noteiktu un darītu pilsoņiem zināmas viņu tiesības, kā arī palīdzētu tās īstenot, 
jo tas dotu iespēju uzlabot iekšējā tirgus darbību;

N. tā kā gadījumos, kad iekšējā tirgus noteikumus piemēro nepareizi, operatīvas tiesiskās 
sistēmas neesamība var kavēt pilsoņu tiesību efektivitātes nodrošināšanu, liekot viņiem 
savas aizsardzības nolūkā uzsākt ilgu un lēnu tiesvedības procesu;

O. tā kā būtu jānodrošina brīva labākās prakses un informācijas apmaiņa to iestāžu vidū, 
kuras atbild par iekšējā tirgus noteikumu pareizu piemērošanu, kā arī to iestāžu vidū, 
kuras atbild par tiesiskās aizsardzības nodrošināšanu noteikumu nepareizas piemērošanas 
gadījumā;

P. tā kā Komisija un dalībvalstis 2002. gadā izveidoja SOLVIT tīklu, lai risinātu problēmas, 
kas pilsoņiem un uzņēmumiem rodas iekšējā tirgus noteikumu nepareizas piemērošanas 
dēļ;

Q. tā kā SOLVIT ir tiešsaistes tīkls problēmu risināšanai un ES dalībvalstis (kā arī Norvēģija, 
Islande un Lihtenšteina) tajā sadarbojas, lai, nesniedzot prasību tiesā, risinātu problēmas, 
ar ko pilsoņiem un uzņēmumiem nākas saskarties tāpēc, ka valsts iestādes nepareizi 
piemēro iekšējā tirgus noteikumus;

R. tā kā SOLVIT ir veiksmīga sistēma, kas neoficiālā veidā nodrošina tiesisko aizsardzību 
vidēji desmit nedēļu laikā, un SOLVIT panākumi iekšējā tirgus problēmu risināšanā 
varētu būt labas prakses paraugs arī saistībā ar citiem vienotā tirgus atbalsta 
pakalpojumiem;

S. tā kā, lai gan SOLVIT spējas nesen tika uzlabotas, nodrošinot piemērotāku personālu, ir 
svarīgi konsolidēt šī tīkla klātbūtni un spējas visos valsts pārvaldes līmeņos nolūkā 
nodrošināt tā maksimālu ietekmi un vislabākos rezultātus;

T. tā kā SOLVIT nevajadzētu aizstāt Eiropas Komisijas juridisko darbu saistībā ar 
pārkāpumiem, 

U. tā kā Komisija sagatavo jaunu stratēģiju SOLVIT nostiprināšanai, un tiek izskatīta iespēja 
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izstrādāt šim tīklam paredzētu īpašu tiesisko pamatu,

Tiesiskā regulējuma izstrāde par iekšējo tirgu

1. atzinīgi vērtē iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu un SOLVIT kā svarīgus instrumentus 
labākas iekšējā tirgus darbības nodrošināšanai;

2. apstiprina, ka ar iekšējo tirgu saistīto tiesību aktu transponēšana un īstenošana ir svarīgs 
priekšnoteikums iekšējā tirgus veiksmīgai darbībai, kas savukārt ir būtisks stimuls lielākai 
konkurētspējai un izaugsmei, jo īpaši ekonomikas krīzes laikā;

3. atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija apvienos iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu, Tava 
Eiropa un SOLVIT ziņojumus vienā ziņojumā, kas sniegs iespēju veikt vienotu kopējā 
tirgus darbības novērtējumu; 

4. aicina Padomi apņemties samazināt netransponēto tiesību aktu īpatsvaru un noteikt 
stingrākus (bet reālistiskus) transponēšanas un īstenošanas mērķus, kas jāīsteno visām 
dalībvalstīm;

5. aicina Komisiju veikt iekšējā tirgus rezultātu apkopojumā minēto spēkā esošo pārkāpumu 
kvalitatīvo novērtējumu, kurā nošķirti pārkāpumi, kurus varētu bez grūtībām novērst, un 
pārkāpumi, kuru rezultātā rodas nepārprotamas domstarpības starp Komisiju un 
dalībvalstīm;

6. ņem vērā Komisijas panākumus ES izmēģinājuma projekta īstenošanā; tomēr brīdina, ka, 
lai arī tas var samazināt pārkāpumu skaitu, ir iespējama pārkāpumu lietu ilgāka 
izskatīšana; pauž bažas, ka tas var radīt lielākus kavējumus iekšējā tirgus neatbilstību 
novēršanā;

7. aicina Komisiju nodrošināt, lai ES tiesību aktu pārkāpumi tiktu risināti, savlaicīgi īstenojot 
pārkāpumu procedūras; 

8. norāda, ka vidējais pārkāpuma procedūras norises laiks ir pārāk ilgs, un aicina Komisiju 
aktīvi rīkoties, lai to saīsinātu; aicina Komisiju ziņot Parlamentam par šādiem 
pasākumiem;

9. aicina Komisiju izskatīt jaunas iespējas, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis savlaicīgi un 
pilnīgi piemēro Tiesas lēmumus un procedūras;

10. aicina Komisiju papildināt iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu ar jauniem papildu 
kritērijiem, lai pārraudzītu spēkā esošo tiesību aktu pareizu īstenošanu;

11. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, ka iekšējā tirgus rezultātu apkopojums tiks publicēts 
katru gadu, vasarā vai ap to laiku; uzskata, ka pastāvīga un bieži veikta dalībvalstu 
panāktā progresa pārraudzība ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai tās mudinātu 
pastiprināt darbu;

12. aicina dalībvalstis atjaunot centienus nolūkā uzlabot mērķu īstenošanu; apstiprina, ka 
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iekšējā tirgus papildināšana ar labāku un savlaicīgāku spēkā esošo tiesību aktu 
transponēšanu ir efektīvs ekonomiskās krīzes apkarošanas veids;

13. aicina Komisiju ziņot Parlamentam par tās veikto Lisabonas līguma 260. panta 3. panta 
piemērošanu saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas iespēju piemērot finansiālas sankcijas 
pret dalībvalsti, kas netransponē ES tiesību aktus, jau pirmajā lietas nodošanas posmā;

14. aicina Komisiju papildināt iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu, sniedzot to secinājumu 
novērtējumus, kas gūti, izskatot lūgumrakstus, kuri Eiropas Parlamentā iesniegti par 
problēmām iekšējā tirgū; uzsver, ka lūgumrakstu izskatīšanas process būtu jāizmanto 
labāk, lai pilnveidotu ES likumdošanu; 

15. norāda, ka Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir sniegusi Eiropas Parlamentam plašākas 
pilnvaras ES tiesību aktu strukturēšanai un pārskatīšanai; aicina rezultātu apkopojumā 
sniegtos secinājumus izmantot Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu strukturētajā 
dialogā;

16. aicina Komisiju nodrošināt atbilstības tabulu publisku pieejamību, samazināt skaitliskā 
izteiksmē noteiktos mērķus attiecībā uz transponēšanas deficītu un valsts tiesību aktu 
atbilstības deficītu, respektīvi, 0,5 % transponēšanas deficīta gadījumā un 0,5 % —
attiecībā uz valsts tiesību aktu atbilstības deficītu, un nodrošināt efektīvāku pārkāpumu 
procedūru piemērošanu, attiecīgajos procedūras posmos paredzot skaitliski izsakāmus 
mērķus, jo, kā Aktā par vienoto tirgu ir norādījusi Komisija, tie ir vajadzīgi pilnīgai un 
visaptverošai vienotā tirgus tiesību aktu īstenošanai;

Iekšējā tirgus nodrošināšana uzņēmumiem un iedzīvotājiem

17. aicina Komisiju rast iespējas uzlabot saskaņošanu starp SOLVIT, „Tavs Eiropas 
padomdevējs”, Eiropas Uzņēmumu tīklu, Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīklu un 
Eiropas Nodarbinātības dienestu, lai novērstu darba un resursu izmantojuma pārklāšanos;

18. aicina dalībvalstis nodrošināt SOLVIT centriem atbilstīgu personālu un pietiekamu 
saskaņošanas un komunikāciju līmeni ar visām valsts pārvaldes iestādēm, lai nodrošinātu 
lēmumu izpildi;

19. aicina Komisiju pievērsties vienota kontaktpunkta nodrošināšanai pilsoņiem un 
patērētājiem, izmantojot Komisijas pārstāvniecības birojus visās dalībvalstīs; uzskata, ka 
SOLVIT, „Tavs Eiropas padomdevējs”, Eiropas Uzņēmumu tīkla, Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru tīkla un Eiropas Nodarbinātības dienestu sadarbības koordinatoru 
sapulcēšana pārstāvniecības birojos nodrošinātu šī mērķa īstenošanu, kā arī labāku 
saskaņošanu un kohēziju; aicina Komisiju apsvērt iespēju izstrādāt īpašu SOLVIT 
paredzētu tiesisko pamatojumu;

20. aicina Komisiju ziņot par iespēju nodrošināt Komisijas personālu vienotajos 
kontaktpunktos visās dalībvalstīs; uzskata, ka tas būtu risinājums SOLVIT konstatētajām 
personāla problēmām vairāku valstu pārvaldēs;

21. aicina SOLVIT, tīmekļa vietni „Tavs Eiropas padomdevējs”, Eiropas Uzņēmumu tīklu, 
Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīklu un Eiropas Nodarbinātības dienestu ņemt 
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vērā galvenās iedzīvotāju un uzņēmumu paustās bažas, kas ir izklāstītas Komisijas 
dienestu darba dokumentā „Vienotais tirgus cilvēku uztverē: aktuālā informācija par 
iedzīvotāju un uzņēmumu 20 galvenajām problēmām”, un attiecīgi noteikt sava darba 
prioritātes;

22. aicina Komisiju noteikt svarīgākos iekšējā tirgū pastāvošos šķēršļus, ar ko saskaras 
iedzīvotāji un patērētāji ar invaliditāti, un nodrošināt, lai tiktu veikti īpaši pasākumi šo 
šķēršļu novēršanai;

23. iesaka turpināt saskaņošanu starp SOLVIT un ES izmēģinājuma projektu, lai nodrošinātu 
labāku saskaņošanu un labas prakses apmaiņu;

24. norāda uz pirmā Vienotā tirgus foruma panākumiem kā uzņēmumu un iedzīvotāju iespēju 
labāk iepazīties ar vienotā tirgus noteikumiem; atzinīgi vērtē šo pasākumu kā iespēju 
labāk izcelt pastāvošos šķēršļus pienācīgai vienotā tirgus darbībai; atgādina Komisijas un 
dalībvalstu veiktu pasākumu nozīmi šo šķēršļu novēršanā; aicina Komisiju un dalībvalstis 
turpināt iesaistīt ieinteresētās puses un uzlabot to iespējas, regulāri organizējot vienotā 
tirgus forumus;

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

Ievads

Eiropas Savienība pašlaik pārdzīvo smagāko ekonomisko krīzi kopš Savienības izveidošanas. 
Šī krīze apdraud pašus Eiropas ekonomikas pamatus. Iekšējais tirgus ir labākais mūsu rīcībā 
esošais instruments, lai atjaunotu dalībvalstu ekonomikas izaugsmi.

Šis ir laiks, kurā tiek likti vēsturiski vienotā tirgus stūrakmeņi. 2011. gadā tika pieņemts Akts 
par vienoto tirgu un notika Vienotā tirgus forums Krakovā, kur Eiropas Savienības iestādes, 
dalībvalstis un galvenās ieinteresētās puses apliecināja apņēmību panākt labāku iekšējā tirgus 
darbību. 2012. gads būs divdesmitais vienotā tirgus pastāvēšanas gads. Izmantosim to kā 
iespēju, lai apvienotu spēkus un pārvarētu šķēršļus, kas mūs kavē izmantot visas Eiropas 
iekšējā tirgus sniegtās iespējas. Atbilstīgi un pilnīgi funkcionējoša vienotā tirgus sniegto 
priekšrocību gala saņēmēji ir iedzīvotāji un uzņēmumi. Mūsu kā likumdevēju pienākums ir 
strādāt viņu interesēs. 

Lai veicinātu vienotā tirgus izveidi un noteiktu atsevišķu dalībvalstu ieguldījumu šī mērķa 
sasniegšanā, ir izstrādāti vairāki instrumenti. Viens no tiem ir iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojums, kas dalībvalstis mudina uzlabot to veikto iekšējā tirgus direktīvu transponēšanas 
savlaicīgumu un kvalitāti. Jaunākajā iekšējā tirgus rezultātu apkopojumā Eiropas Komisija ir 
norādījusi, ka Malta ir guvusi vislabākos rezultātus savlaicīgā ES direktīvu transponēšanā, bet 
Čehijas produktivitāte šajā jomā ir vismazākā, lai gan ir vērojams stabils progress.

Vienotā tirgus nodrošināšana iedzīvotāju un uzņēmumu interesēs neaprobežojas ar atbilstīgu 
tiesību aktu sagatavošanu. Tā arī ietver atbilstīgu īstenošanu un pārrobežu sinerģiju starp 
dažādu valstu pārvaldēm. Bez šādas īstenošanas uzņēmumi un iedzīvotāji nespēj izmantot 
vienotā tirgus sniegtās priekšrocības. Šajā ziņā Komisijas SOLVIT tīkls nodrošina 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem operatīvu un efektīvu veidu to problēmu risināšanai, kuras ir 
radījusi nepareiza vienotā tirgus noteikumu piemērošana. 

2012. gadā Eiropas Komisija apvienos iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu un SOLVIT gada 
ziņojumu, lai sniegtu pilnīgāku pārskatu par Eiropas Savienības progresu vienotā tirgus 
izveidošanas jomā. Tādējādi šajā ziņojumā ir izklāstīts referenta viedoklis par abiem šiem 
instrumentiem. 

Referents atbalsta Eiropas Komisijas centienus šajā jomā un aicina nodrošināt lielāku 
mērķtiecību Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas jomā un precīzāku ziņošanu par 
uzsāktajām pārkāpuma procedūrām. Tiek pieprasīta arī lielāka valsts iestāžu un pārvalžu 
apņēmība, lai nodrošinātu pareizu un savlaicīgu iekšējā tirgus direktīvu transponēšanu.

Tiesiskā regulējuma izstrāde par iekšējo tirgu

Referents atbalsta stingrākus, tomēr reālistiskus transponēšanas un īstenošanas mērķus. 
Jaunākais iekšējā tirgus rezultātu apkopojums ir apliecinājis, ka dalībvalstu sekmes aizvien 
vairāk pasliktinās. 
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Iepriekš ir bijušas pozitīvas tendences, kuras diemžēl nav atspoguļotas jaunākajā iekšējā 
tirgus rezultātu apkopojumā. Ir jāturpina virzība uz vērienīgu mērķu sasniegšanu un 
pārsniegšanu, proti, jāpanāk zemākais transponēšanas deficīts, pēc iespējas īsāki 
transponēšanas kavējumi un visaugstākā transponēšanas kvalitāte. Iepriekš tas ir panākts, un 
to ir iespējams panākt arī nākotnē. Tomēr, lai to panāktu, dalībvalstis nevar pazemināt iekšējā 
tirgus vietu savā prioritāšu sarakstā. Grūtais laiks dalībvalstīm būtu jāuzskata par signālu, ka 
iekšējam tirgum būtu jāpievērš lielāka uzmanība, nevis jāizmanto šis laiks kā aizbildinājums, 
lai izvairītos no saistību izpildes pilnīgi funkcionējoša iekšējā tirgus nodrošināšanai.

Referents uzskata, ka savlaicīgas un kvalitatīvas transponēšanas veicināšanai ir jāizmanto visi 
Komisijas rīcībā esošie instrumenti un pārkāpuma procedūras. Referents atbalsta Komisijas 
centienus šajā jomā īstenot vienotāku pieeju.

Iekšējā tirgus nodrošināšana uzņēmumiem un iedzīvotājiem

Komisija arī ir veikusi lielu darbu, lai nodrošinātu ātrus un efektīvus informācijas portālus un 
problēmu risināšanas mehānismus nolūkā iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošināt iespējas 
izmantot vienotā tirgus sniegtās priekšrocības un pārvarēt tādus šķēršļus kā Eiropas 
Savienības tiesību aktu nepareiza piemērošana.

SOLVIT, „Tavs Eiropas padomdevējs”, Eiropas Uzņēmumu tīkls, Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru tīkls un Eiropas Nodarbinātības dienests ir daži no šajā jomā 
pieejamajiem instrumentiem. 

Lai gan ir jāuzsver šo mehānismu nozīme, darba pārklāšanās un nepietiekamas koordinēšanas 
dēļ daudzi no tiem bieži pastāv paralēli. Turklāt, raugoties no iedzīvotāju un uzņēmumu 
perspektīvas, dažādu un paralēlu instrumentu pārpilnība apgrūtina konkrētai problēmai 
piemērota instrumenta noteikšanu. Šo aspektu apstiprina fakts, ka lielākā daļa sūdzību, ko 
saņem SOLVIT, tiek atzītas par tādām, kas neietilpst SOLVIT pilnvarās. Referents mudina 
Komisiju saskaņot visas šīs iniciatīvas, izmantojot uz patērētājiem vērstu pieeju, proti, 
izmantojot vienotu iedzīvotājiem paredzētu kontaktpunktu.

Dalībvalstis ir aicinātas nodrošināt, lai SOLVIT centriem būtu pienācīgas darbības veikšanai 
nepieciešamie resursi. Nepietiekams darbinieku skaits ir bijusi problēma daudzus gadus. Lai 
gan dalībvalstu darbs pēdējā laikā ir palīdzējis uzlabot šo situāciju, ir svarīgi nodrošināt 
SOLVIT piemērotu struktūru un pietiekamu darbinieku skaitu, lai būtu iespējams ievērot lietu 
izskatīšanas termiņus. Tas iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošinās iespēju efektīvā un 
pienācīgā veidā risināt savas problēmas. 

Komisija drīzumā apspriedīs iespēju sagatavot SOLVIT paredzētu tiesisko pamatojumu. 
Referents atbalsta nostādni, ka konkrēts SOLVIT tiesiskais pamatojums šai programmai 
nodrošinātu pienācīgu resursu piešķīrumu un atvieglotu tās uzdevumu izpildi. Tas 
neapšaubāmi sniegtu labumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

Tomēr referents brīdina par pārmērīgo formālismu, ko dažās dalībvalstīs varētu radīt SOLVIT 
tiesiskais pamatojums. Referents pauž bažas arī par iespējamām problēmām saistībā ar šī 
pasākuma subsidiaritāti un aicina Komisiju vērst īpašu uzmanību, lai nodrošinātu atbilstību 
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subsidiaritātes principam.


