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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 20 lietām, kas visvairāk uztrauc Eiropas pilsoņus un uzņēmumus saistībā ar vienotā 
tirgus darbību
(2011/XXXX(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 
pārskatīšanu1un 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 par situāciju 
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 „Vienotā tirgus nodrošināšana 

patērētājiem un pilsoņiem”2,
– ņemot vērā iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu Nr. 21 (2010. gads) un Eiropas 

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 7., 10. un 15. pantu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, kā 
veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. „Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi”” 

                                               
1OV C 181E, 27.7.2008., 80. lpp.
2Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0186.
3OV C 349E, 22.12.2010., 25. lpp.
4OV C 8E, 14.1.2010.,7. lpp.
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(COM(2011)0206),
– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „20 lietas, kas visvairāk uztrauc Eiropas pilsoņus 

un uzņēmumus saistībā ar vienotā tirgus darbību” (SEC(2011)1003),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā „20 lietas, kas visvairāk uztrauc Eiropas pilsoņus un uzņēmumus saistībā ar vienotā 
tirgus darbību” apstiprina, ka pastāv atšķirības starp to, kas no vienotā tirgus tiek 
sagaidīts, un to, kāds tas ir patiesībā;

B. tā kā Eiropas pilsoņiem ir jāsaskaras ar dažādām grūtībām un sarežģītām un 
diskriminējošām prasībām, ko banku iestādes nosaka attiecībā uz konta atvēršanu, un 
tāpēc 30 miljoniem Eiropas pilsoņu joprojām nav bankas konta, un tādējādi to mobilitāte 
ir apgrūtināta;

C. tā kā apmēram 30 % Eiropas pilsoņu nezina, ka viņiem ir tiesības saņemt veselības aprūpi 
ārzemēs un saņemt izdevumu atlīdzību;

D. tā kā tikai viens no trim Eiropas pilsoņiem zina, ka, dodoties uz ārvalstīm, ir jāņem līdzi 
Eiropas veselības apdrošināšanas karte;

E. tā kā Eiropas pilsoņi, kas pārceļas uz citu valsti un vēlas aizvest līdzi savu automašīnu, 
saskaras ar grūtām un sarežģītām procedūrām, kurās ir nepieciešams uzrādīt dokumentus, 
kuru viņu valstī nav, un samaksāt papildu nodokļus;

F. tā kā saskaņā ar Eirobarometra datiem 29 % aptaujāto patērētāju ir grūtības salīdzināt 
piedāvājumus attiecībā uz savu norēķinu kontu un viņi nespēj izvēlēties savām 
vajadzībām vispiemērotāko konta veidu;

G. tā kā informācijas trūkums par patērētāju tiesībām, tiesību aktu kļūdaina piemērošana un 
grūtības strīdu risināšanā attiecībā uz pārrobežu pirkumiem izraisa patērētāju
neuzticēšanos pirkumiem tiešsaistē un tādējādi ES nav īstena digitālā tirgus, kas kalpotu 
pilsoņu un uzņēmumu interesēm;

H. tā kā 62 % Eiropas patērētāju vēlētos mainīt enerģijas piegādātāju, bet skaidras un 
salīdzināmas informācijas trūkuma dēļ viņu izvēles brīvība ir ierobežota;

I. tā kā sakarā ar valstu atšķirīgo praksi attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem un 
sarežģītajām administratīvajām prasībām, ko nosaka dažas dalībvalstis, uzņēmumi 
joprojām saskaras ar grūtībām, piekļūstot dažu citu valstu publiskajiem iepirkumiem;

J. tā kā īpaša uzmanība būtu jāpievērš personu ar invaliditāti vajadzībām, lai arī šīs personas 
varētu gūt pilnīgu labumu no vienotā tirgus,

I. Ievads

1. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas dokumentu „20 lietas, kas visvairāk uztrauc Eiropas 
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pilsoņus un uzņēmumus saistībā ar vienotā tirgus darbību”, kas iesniegts, pamatojoties uz 
EP 2010. gada 20. maija rezolūciju „Vienotā tirgus nodrošināšana patērētājiem un 
pilsoņiem”;

2. ir pārliecināts, ka Eiropas Komisija iesniegs konkrētus priekšlikumus par to, kā risināt šos 
20 iemeslus Eiropas pilsoņu bažām;

3. atzīst, ka kvalificēta darbaspēka lielāka mobilitāte sekmēs konkurētspējīgākas Eiropas 
izveidi, un uzskata, ka tādēļ ir nepieciešams pieņemt mūsdienīgu regulējumu par 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu;

4. aicina Eiropas Komisiju stiprināt jauniešu mobilitātes programmas, lai veicinātu jauniešu 
iekļaušanos darba tirgū;

5. uzsver interneta nozīmi uzņēmējdarbības efektivitātē un jaunu tirgu un jaunu iespēju 
radīšanā;

II. Pārvaldība

6. uzsver nepieciešamību padziļināt visaptverošu, uz pilsoņiem, patērētājiem un MVU 
orientētu pieeju vienotajam tirgum, lai tie varētu pilnībā izmantot tā sniegtās 
priekšrocības;

7. atkārtoti uzsver, ka jāstiprina Parlamenta, Padomes, Komisijas un dalībvalstu sadarbība, 
lai pilsoņi orientētos ES galvenajos projektos un ikdienišķās darbībās;

8. aicina dalībvalstis modernizēt valsts pārvaldes iestādes, vienkāršojot tiesisko regulējumu, 
un veicināt elektronisko līdzekļu, tādu kā e-pārvalde, ieviešanu;

9. mudina dalībvalstis veikt paraugprakses apmaiņu, lai nodrošinātu ES tiesību aktu vienotu 
piemērošanu;

10. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas lēmumu turpināt izstrādāt Komisijas datubāzes attiecībā 
uz lietu pārvaldību saistībā ar ES tiesību aktu piemērošanu;1

11. mudina Komisiju izstrādāt portālu „Tava Eiropa”, to pārveidojot par īstenu digitālu 
„vienas pieturas aģentūru”, kurā pilsoņiem un uzņēmumiem būtu pieejama informācija par 
vienoto tirgu;

12. aicina Komisiju Iekšējā tirgus informācijas sistēmas paplašināšanas stratēģijas ietvaros 
analizēt vietējo un reģionālo iestāžu iesaistīšanos;

13. uzsver, ka pilsoņu bažas saistībā ar vienotā tirgus darbību ir radušās trīs trūkumu dēļ, 
proti, informācijas trūkuma, piemērošanas nepilnību un juridiskā vakuuma dēļ; atzīst, ka 
nolūkā optimizēt vienotā tirgus darbību šie trīs trūkumi būtu jānovērš vienlaicīgi;

                                               
1CHAP — sūdzību un jautājumu reģistrācija
EU PILOT — problēmu risināšana ar dalībvalstīm
NIF — pārkāpumu datubāze
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14. atgādina MVU nozīmi Eiropas ekonomikā un aicina Eiropas Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm turpināt MVU testu, lai samazinātu birokrātiju un administratīvo slogu, ar ko 
tiem jāsaskaras;

III. Informācija un komunikācija

15. atkārtoti uzsver, ka pastāv informācijas trūkums par vienoto tirgu, un tas nozīmē, ka bieži 
pilsoņi nepārzina vai neizprot savas tiesības un pienākumus un nezina, kā saņemt 
nepieciešamās atbildes vai palīdzību;

16. mudina Eiropas Komisiju izmantot visus pieejamos tehnoloģiskos resursus, lai uzsāktu 
informatīvas kampaņas, iepazīstinot pilsoņus ar vienotā tirgus priekšrocībām, kā arī ar 
viņu tiesībām, un rosinot pilsoņus piedalīties konkurētspējīga, taisnīga un līdzsvarota 
tirgus veidošanā;

17. uzsver, ka ir svarīgi informatīvajās kampaņās iesaistīt vietējās un reģionālās iestādes, kā 
arī pilsonisko sabiedrību, un īpaši uzsver, ka informatīvās kampaņas ir jārīko skolās un 
universitātēs, lai jauno paaudzi sagatavotu aktīvākam Eiropas pilsoniskumam;

18. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm izveidot īstenu digitālo vienoto tirgu, kas kalpotu 
Eiropas patērētāju un uzņēmumu interesēm;

IV. Tiesību akti / transponēšana

19. konstatē, ka, neraugoties uz Eiropas Komisijas uzsākto procedūru skaita samazināšanos, 
2010. gada beigās vēl bija aptuveni 2100 izskatīšanā esošu pārkāpumu procedūru;

20. aicina dalībvalstis prioritāri nodrošināt ar iekšējo tirgu saistītu tiesību aktu pareizu un 
savlaicīgu transponēšanu un samazināt pienākumu neizpildi;

21. aicina Komisiju turpināt veicināt ar vienoto tirgu saistītu tiesību aktu transponēšanas 
labāko praksi;

22. atgādina par mērķi uzlabot regulējumu, aicinot Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un 
Padomi pastiprināt centienus, lai uzlabotu lietpratīga regulējuma stratēģiju;

V. Ierosinājumi

23. mudina Eiropas Komisiju „20 lietas, kas visvairāk uztrauc Eiropas pilsoņus un 
uzņēmumus saistībā ar vienotā tirgus darbību” pārbaudīt pēc diviem gadiem un tās 
aktualizēt;

24. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm, reģionālajām, vietējām un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvības iestādēm valsts, reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos periodiski 
uzsākt Eiropas informatīvās kampaņas, lai informētu pilsoņus par vienotā tirgus 
priekšrocībām, viņu tiesībām un pienākumiem, kā arī par vietām, kur viņi var saņemt 
informāciju vai palīdzību savu problēmu risināšanai;

25. aicina Komisiju nodrošināt efektīvu saikni starp jau esošajiem instrumentiem, tādiem kā 
SOLVIT un iekšējā tirgus rezultātu apkopojums, uzraugot Eiropas direktīvu pareizu un 



PR\894133LV.doc 7/9 PE483.745v01-00

LV

savlaicīgu transponēšanu;

26. aicina Komisiju noteikt jomas, kurās Kopienas tiesiskais regulējums vienlaikus īsteno 
mērķi attiecībā uz vienkāršošanu un tiešu piemērošanu dalībvalstīs un vienotā tirgus 
mērķus;

27. aicina Komisiju 2012. gada otrajā pusē iesniegt „Divpadsmit jaunus mehānismus, kā 
veicināt izaugsmi un vairot savstarpējo uzticēšanos. Kopīgiem spēkiem uz jaunu 
izaugsmi”;

28. aicina Komisiju pārstrādāt Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), paplašinot tās 
darbības jomu un uzlabojot administratīvās sadarbības norisi, un pārskatīt programmu 
SOLVIT, tai nodrošinot jaunu regulējumu un piemērotus līdzekļus;

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

Vienotais tirgus, kas tika izveidots 1992. gadā, tika radīts ar mērķi stiprināt saiknes pilsoņu un 
dalībvalstu starpā kā telpa bez robežām, kurā var notikt brīva personu, preču, pakalpojumu un 
kapitāla aprite.

Vienotais tirgus ir būtisks elements, lai īstenotu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, kā arī 
sasniegtu ilgtspējīgas, gudras un integrējošas izaugsmes mērķi.

Tādējādi ir būtiski atdzīvināt un stiprināt vienotā tirgus efektivitāti, kurš aptver vairāk nekā 
500 miljonus patērētāju un vairāk nekā 11 kvadriljonu eiro vērtu saimniecisko darbību, lai 
Eiropai dotu iespēju atsākt ekonomikas izaugsmi un sekmēt nodarbinātību, kā arī iegūtu 
pilsoņu uzticību.

Šogad, kad svinam tā 20. gadadienu, diemžēl jākonstatē, ka joprojām pastāv atšķirības starp 
to, kas no vienotā tirgus tiek sagaidīts, un to, kāds tas ir patiesībā. Praktiski Eiropas pilsoņi un 
uzņēmumi šobrīd vēl joprojām saskaras ar šķēršļiem vienotā tirgus sniegto tiesību 
izmantošanai.

Eiropas Komisijas darba dokuments

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūciju „Vienotā tirgus 
nodrošināšana patērētājiem un pilsoņiem”, Eiropas Komisija iesniedza darba dokumentu par 
„20 lietām, kas visvairāk uztrauc Eiropas pilsoņus un uzņēmumus saistībā ar vienotā tirgus 
darbību”.
Šajā dokumentā ir atzīmētas 20 lietas, ar kurām, ceļojot vai pārceļoties dzīvot vai strādāt 
ārzemēs, Eiropas Savienības pilsoņi un uzņēmumi saskaras visbiežāk. Eiropas Komisijas 
dokumentā ir aplūkoti tādi jautājumi kā profesionālā kvalifikācija, sociālais nodrošinājums, 
nodokļu šķēršļi, piekļuve finansējumam, iepirkšanās tiešsaistē, pensiju pārvedamība u. c.
Dokumentā tiek sniegts pārskats par vienotā tirgus praksē sastopamajiem šķēršļiem. Tā 
pamatā ir Eiropas Komisijas un palīgdienestu (SOLVIT tīkls, pakalpojums „Tava Eiropa. 
Palīdzība un padomi”, „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls”, Eiropas patērētāju centri, „Europe 
Direct” kontaktcentri, EURES — Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls) saņemto sūdzību 
analīze, kā arī jaunāko Eirobarometra aptauju un īpašu mērķgrupu aptauju rezultāti.

Pastāv atšķirības starp to, kas no vienotā tirgus tiek sagaidīts, un to, kāds tas ir patiesībā. Šīs 
atšķirības izriet no šādiem savstarpēji saistītiem trūkumiem: 

– informācijas trūkums — bieži pilsoņi nepārzina vai pietiekami neizprot savas tiesības un 
nezina, kā saņemt nepieciešamo informāciju vai palīdzību;

– piemērošanas nepilnības — vairākās jomās pastāv atšķirības starp ES tiesisko regulējumu 
un veidu, kā tiesību akti tiek piemēroti praksē;

– juridiskais vakuums — dažās jomās ES tiesiskais regulējums neatbilst pilsoņu un 
uzņēmumu gaidām.

Referentes nostāja

Referente atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas darba dokumentu par „20 lietām, kas visvairāk 
uztrauc Eiropas pilsoņus un uzņēmumus saistībā ar vienotā tirgus darbību”.
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Ekonomikas, finanšu un sociālajai krīzei, kas Eiropu skar kopš 2008. gada, ir bijusi 
ievērojama ietekme uz vienoto tirgu, tāpēc pilsoņiem par to ir radies negatīvs priekšstats un 
Eiropas iestādēm un dalībvalstīm bija iespējams apzināties, ka ievērojams vienotā tirgus 
potenciāls paliek neizmantots.

Tādēļ Eiropas Komisija centās piedāvāt pasākumus1, lai iedzīvinātu vienoto tirgu un vairotu 
pilsoņu uzticēšanos šim tirgum2.Tādējādi vairākās no konstatētajām problemātiskajām jomām 
jau tiek strādāts. Galvenokārt tika iesniegti priekšlikumi profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 
sistēmas modernizācijai un piekļuves uzlabošanai publiskiem iepirkumiem. 

Tāpēc referente uzskata, ka šā ziņojuma mērķis nav rast risinājumu katrai no 20 problēmām, 
bet gan sniegt Eiropas Komisijai un dalībvalstīm orientējošus norādījumus/ieteikumus, lai 
novērstu trīs Eiropas Komisijas dokumentā konstatētos trūkumus un tādējādi sekmētu vienotā 
tirgus atveseļošanu.

Turklāt referente uzskata, ka trīs konstatētie trūkumi būtu jānovērš vienlaicīgi un ka tādēļ 
vispirms būtu vajadzīga dalībvalstu stingra politiskā griba.

Referente uzsver arī nepieciešamību izveidot īstenu digitālo vienoto tirgu, kas darbotos 
pareizi, būtu patērētājiem un uzņēmumiem drošs un, atgūstot pilsoņu, patērētāju un 
uzņēmumu uzticību, ļautu atdzīvināt Eiropas projektu.
Laikā, kad, šķiet, pilsoņi neuzticas „Eiropai”, rodas vajadzība stiprināt Parlamenta, Padomes, 
Komisijas un dalībvalstu sadarbību, lai pilsoņi spētu orientēties gan Eiropas galvenajos 
projektos, gan Eiropas Savienības ikdienišķās darbībās. 

Tādēļ ir jāpanāk labāka kopīgā pārvaldība. 
Turpinot šo domu gājienu, referente nolēma iekļaut nodaļu par pārvaldību, kurā viņa aizstāv 
visaptverošu pieeju, lai uzraudzītu vienotā tirgus tiesību aktu pareizu un savlaicīgu 
transponēšanu, lai informētu pilsoņus par viņu tiesībām, lai nodrošinātu viņu tiesību izpildi, 
vienkāršojot administratīvās procedūras, un lai pastiprinātu kontaktus ar dažādu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ar mērķi uzlabot sadarbību. 

Pašreizējās ekonomiskās, finanšu un sociālās krīzes, kas skar Eiropu, kontekstā ir būtiski 
novērst šķēršļus un atveseļot vienoto tirgu, lai veicinātu inovācijas, izaugsmi, konkurētspēju, 
darbavietu radīšanu un palīdzētu atgūt eiropiešu uzticību vienotajam tirgum.
Tādēļ ir jāiedzīvina vienotais tirgus, uzmanības centrā izvirzot Eiropas pilsoņus un 
patērētājus, lai viņi varētu pilnībā izmantot šā tirgus sniegtās priekšrocības un tādējādi 
veicināt Eiropas Savienības teritoriālo, ekonomisko un sociālo kohēziju.  

Eiropas pilsoņiem vēlreiz ir jāsniedz kopīga progresa un solidaritātes projekta garantija.

                                               
1Komisijas paziņojums „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)
2Komisijas paziņojums „Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot 
uzticēšanos. „Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi”” (COM(2011)0206)


