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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par vienotā tirgus pārvaldību
(2012/0000(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 26. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 8. jūnija paziņojumu „Vienotā tirgus labāka 
pārvaldība” (COM(2012)0259),

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

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra 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 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu „Akts par vienoto tirgu —
Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos — „Kopīgiem 
spēkiem uz jaunu izaugsmi”” (COM(2011)0206),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 3. oktobra paziņojumu „II vienotā tirgus akts — „Kopā 
jaunai izaugsmei”” (COM(2012)0573),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 8. jūnija paziņojumu par pakalpojumu direktīvas 
īstenošanu „Partnerība jaunai pakalpojumu nozares izaugsmei 2012–2015” 
(COM(2012)0261),

– ņemot vērā Mario Monti 2010. gada 9. maija ziņojumu Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājam „Jauna vienotā tirgus stratēģija — Eiropas ekonomikas un sabiedrības 
rīcībā”,

– ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja 2012. gada 26. jūnija ziņojumu „Ceļā uz īstu 
ekonomikas un monetāru savienību” un 2012. gada 12. oktobra starpposma ziņojumu par 
to,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus progresa ziņojumu Nr. 23 (2011. gada septembris) un 
Parlamenta 2012. gada 22. maija rezolūciju1 par to,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus progresa ziņojumu Nr. 25 (2012. gada oktobris),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 24. februāra darba dokumentu „Vienotā tirgus 
ieviešana — 2011. gada pārvaldības pārskats” (SWD(2012)0025),

                                               
1 Pieņemtie teksti P7_TA(2012)0211.
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– ņemot vērā Konkurētspējas padomes 2012. gada 30. un 31. maija secinājumus par 
digitālo vienoto tirgu un vienotā tirgus pārvaldību,

– ņemot vērā Konkurētspējas padomes 2012. gada 10. un 11. oktobra apspriedes par 
Vienotā tirgus aktu,

– ņemot vērā 2012. gada 28. un 29. jūnija Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā 2012. gada 18. un 19. oktobra Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā Savienības lietu parlamentāro komiteju konferences (COSAC) XLVIII —
2012. gada 14.–16. oktobra — sanāksmes ieguldījumu un secinājumus,

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

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par pārvaldību un partnerību 
vienotajā tirgū2,

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 14. jūnija rezolūciju „Akts par vienoto tirgu —
turpmākie pasākumi izaugsmes nodrošināšanai”3,

– ņemot vērā Reglamenta 42. un 48. pantu,

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

A. tā kā pašlaik vairāk nekā jebkad iepriekš ir vajadzīgs funkcionējošs, efektīvs un no 
šķēršļiem brīvs, uz sociālās tirgus ekonomikas koncepciju balstīts vienotais tirgus, lai 
atdzīvinātu Eiropas ekonomiku, veicinātu izaugsmi un konkurētspēju un radītu 
darbavietas;

B. tā kā vienotajam tirgum ir svarīga nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā;

C. tā kā 20 gadus pēc tā oficiālās izveides vienotais tirgus joprojām vēl nav pilnīgi izveidots, 
neskatoties uz to, ka ir pieņemts aptuveni 150 direktīvu un aptuveni 1000 regulu; 

D. tā kā ir steidzami jāstiprina vienotā tirgus pārvaldība un jāuzlabo to reglamentējošo 
noteikumu īstenošana un izpilde;

E. tā kā, lai gan tika pieņemtas politiskās saistības visaugstākajā līmenī un īstenoti 
Komisijas un dalībvalstu centieni, vidējais netransponēto normu īpatsvars ir palielinājies 
no 0,7 % 2009. gadā līdz 1,2 % 2012. gada februārī;

F. tā kā vienotajam tirgum kā Savienības mugurkaulam un tā darbībai kā Eiropas 
ekonomikas sociālās atlabšanas pamatnosacījumam ir ārkārtīgi svarīga nozīme;

                                               
1 Pieņemtie teksti P7_TA(2010)0186.
2 Pieņemtie teksti P7_TA(2011)0144.
3 Pieņemtie teksti P7_TA(2012)0258.
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G. tā kā iespējamie ekonomikas ieguvumi, ja Pakalpojumu direktīva tiek pilnībā un atbilstīgi 
īstenota, veido iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsmes potenciālu no 0,8 % līdz 2,6 %, 
kas realizētos piecos līdz septiņos gados pēc šīs direktīvas īstenošanas;

H. tā kā, pēc Komisijas aplēsēm, Savienība nākamajos desmit gados varētu papildus gūt 4 % 
no IKP, stimulējot vienotā tirgus strauju attīstību; 

I. tā kā joprojām ir vajadzīga visu Eiropas iestāžu stingra vadība un skaidra dalībvalstu 
politiskā līdzatbildība, lai likvidētu atlikušos vienotā tirgus brīvību ierobežojumus;

J. tā kā Eiropadomes priekšsēdētājs savā iepriekš minētajā 2012. gada 26. jūnija ziņojumā ir 
uzsvēris pilnīgas sadarbspējas, kā arī atklātības un pārredzamības nepieciešamību vienotā 
tirgus apstākļos, lai izveidotu ciešāku ekonomikas un monetāro savienību;

K. tā kā tagad ir vajadzīgi konkrēti pasākumi gan dalībvalstu, gan Savienības līmenī, lai 
likvidētu ierobežojumus, kas apgrūtina piekļuvi un konkurenci, un ir vajadzīgas 
konkrētas reformas, kas sniegtu īstu brīvību preču, personu, pakalpojumu un kapitāla 
apritei Eiropā;

Labāks regulējums

L. tā kā Komisijai jācenšas panākt labāku horizontālo koordināciju un saskaņotību 
vienotajam tirgum svarīgu tiesību aktu priekšlikumu sagatavošanā; tā kā Komisijai jāveic 
padziļināts ietekmes novērtējums, pārliecinoši argumentējot vienotā tirgus regulējuma 
nepieciešamību, pirms tiek pieņemti tiesību aktu priekšlikumi;

M. tā kā saskaņā ar subsidiaritātes principu un atbilstīgos gadījumos, kā arī kopumā tad, ja 
Savienības tiesību aktu īstenošanā nav vajadzīga turpmāka piesardzība, Komisijai 
jāizvēlas regula, nevis direktīva, kā piemērotākais juridiskais mehānisms vienotā tirgus 
regulēšanai;

N. tā kā Komisijai jāapsver „vienotā tirgus pārbaudes” ieviešana dalībvalstu līmenī nolūkā 
izvērtēt, vai jaunie tiesību akti, ko pieņem valstu līmenī, nevar negatīvi ietekmēt vienoto 
tirgu; tā kā ir jāapsver Direktīvas 98/34/EK pārskatīšana, lai paplašinātu tās darbības 
jomu, ietverot tajā pakalpojumu un citas nozares; 

O. tā kā ir svarīgi, lai administratīvā sadarbība dalībvalstu starpā tiktu veikta lietderīgā, 
efektīvā un izmaksu ziņā rentablā veidā, kā tas notiek attiecībā uz Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu (ITI);

Labāka transponēšana, īstenošana un piemērošana

P. tā kā dalībvalstīm direktīvas jātransponē konsekventi un visi jaunie noteikumi saistībā ar 
Savienības tiesību aktu jāpieņem kopīgi un vienlaicīgi, lai nodrošinātu, ka transponējumā 
ir atspoguļots Savienības līmenī panāktais kompromiss;

Q. tā kā ir jāpanāk lielāka pārredzamība Savienības tiesību aktu īstenošanā un to vienotā 
piemērošanā dalībvalstīs; tā kā atbilstības tabulas kļūs par arvien noderīgāku rīku 
integrētā vienotajā tirgū, lai atspoguļotu Savienības noteikumu transponējumu valstī, un 
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tā kā Komisijai tāpēc būtu biežāk jāpieprasa šādas tabulas;

Īstenošanas uzraudzība

R. tā kā pieredzes un paraugprakses apmaiņai starp dalībvalstīm ir izšķirīga nozīme, lai rastu 
izpratni par valstīs lietotajiem Savienības tiesību aktu piemērošanas mehānismiem un par 
šķēršļiem, kas vēl pastāv vienotajam tirgum; tā kā Komisija varētu rosināt un koordinēt to 
ierēdņu tīkla izveidi, kuri atbild par visu jauno, SOLVIT darbības jomā neietilpstošo
Savienības tiesību aktu īstenošanu, un tādējādi nodrošināt platformu apmaiņai un 
savstarpējam pārskatam nolūkā panākt dalībvalstu ciešu sadarbību, lai uzlabotu 
īstenošanas vispārējo kvalitāti; tā kā, lai rosinātu labāku informācijas un paraugprakses 
plūsmu, dalībvalstu starpā ir veicināma apmaiņa ar valsts ierēdņiem, kas atbild par 
Savienības tiesību aktu īstenošanu;

S. tā kā tikai ar kvantitatīviem statistikas datiem par vienotā tirgus regulējuma īstenošanu 
nav iespējams izmērīt īstenošanas kvalitāti un konkrētu svarīgu instrumentu īpašo ietekmi 
uz vienoto tirgu; tā kā tādēļ ir vajadzīgs vienotā tirgus īstenošanas un progresa politisks 
un kvalitatīvs novērtējums, jo īpaši attiecībā uz jauna Savienības vienotā tirgus 
regulējuma nozīmi ekonomikā;

T. tā kā šādā novērtējumā ir jāatšķir transponēšanas neesamība, kas ir skaidri konstatējams 
dalībvalsts trūkums, no iespējamas neatbilstības, kuras pamatā var būt Savienības tiesību 
aktu atšķirīgs skaidrojums un izpratne; tā kā Līgumos paredzēts, ka tikai Eiropas Tiesa 
var publiski un galīgi noteikt valstu tiesību aktu neatbilstību Savienības tiesību aktiem; tā 
kā Eiropas Parlamentam ik gadu ir jāsaņem attiecīgajās dalībvalstīs netransponēto vai 
nepareizi transponēto Savienības tiesību aktu saraksts;

Labāka īstenošana

U. tā kā pārkāpuma procedūra, kas noteikta LESD 258. pantā un ko īsteno Komisija, 
nepieļauj vienotā tirgus noteikumu īstenošanā un piemērošanā konstatēto trūkumu ātru 
risināšanu un labošanu;

V. tā kā tāpēc dalībvalstīm un Eiropadomei joprojām jāturpina attīstīt pārkāpuma procedūru 
nākamo LESD pārskatīšanu ietvaros; tā kā saistībā ar to būtu jāapsver „ātrgaitas” 
pārkāpuma procedūras variants par vienotā tirgus noteikumu pārkāpumiem;

W. tā kā EU Pilot lietošana ir devusi labus rezultātus, nodrošinot pareizu Savienības tiesību 
aktu piemērošanu un sniedzot ātrākus risinājumus problēmām, kas skar iedzīvotājus un 
uzņēmumus; tā kā Komisijai tāpēc turpmāk jāveicina EU Pilot lietošana un jāuzlabo tā 
efektivitāte; 

X. tā kā Komisijai ir jāpastiprina sava darbība, nodrošinot visu pieņemto noteikumu pareizu 
īstenošanu un izpildi dalībvalstīs, ātrāk jāreaģē uz paziņojumiem un sūdzībām par 
Savienības tiesību aktu nepareizu īstenošanu, pienācīgā termiņā veicot vajadzīgos 
pasākumus, lai likvidētu neatbilstības;

Y. tā kā ir jānodrošina, lai Komisija — pēc politiska vērtējuma veikšanas — stingri 
izmantotu visas savas pilnvaras un liktu lietā pilnīgi visus sankciju mehānismus, kas ir tās 
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rīcībā; 

Z. tā kā ir pierādījies, ka „vērienīgās pārbaudes” (EU sweeps) — pārraudzības pasākumi, 
kurus koordinē Komisija un vienlaikus dalībvalstīs izpilda attiecīgās valsts iestādes, ir 
lietderīgs rīks, kas ļauj Komisijai un dalībvalstīm, kopīgi darbojoties, pārraudzīt jau 
transponēto vienotā tirgus tiesību aktu piemērošanu dalībvalstīs; tā kā Komisijai tāpēc 
būtu jāpiedāvā dalībvalstīm plašāk izmantot „vērienīgās pārbaudes”, lai sekmētu 
uzraudzību, kas jo īpaši veicama mazāk aprīkotām un mazāk sagatavotām valsts 
iestādēm; 

Galvenās jomas

AA.tā kā Komisija ierosina savā darbībā mērķtiecīgi pievērsties konkrētām galvenajām 
jomām un instrumentiem; tā kā vairāk jākoncentrējas uz ierobežotu skaitu instrumentu un 
pasākumu, lai panāktu taustāmus uzlabojumus vienotā tirgus noteikumu piemērošanā; tā 
kā digitālais vienotais tirgus, enerģētikas nozare un publiskais iepirkums ir vienas no 
vissvarīgākajām pamatjomām; tā kā šādas pamatjomas un instrumenti varētu tikt 
pārskatīti katru gadu, lai tādējādi aktuālie notikumi dalībvalstīs un Savienības iestāžu 
pieņemtie lēmumi, jo īpaši vienotajam tirgum tautsaimnieciski svarīgās jomās —
pamatojoties uz zinātnisku vērtējumu — , tiktu pienācīgi atspoguļoti un ņemti vērā; 

Vienots tirgus visiem dalībniekiem

AB. tā kā Eiropas iedzīvotāji un uzņēmēji, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, visās 
dalībvalstīs ir jāaicina sniegt priekšlikumus, kā vislabāk panākt vienotā tirgus pilnīgu 
īstenošanu, un tā kā šādā nolūkā ir jāmudina visas iestādes sākt publisku konsultāciju un 
apspriežu procesu; 

Eiropas pusgads

AC. tā kā ar Eiropas pusgadu tiek radīts pamats ekonomikas politikas saskaņošanai un tiek 
vērtēta budžeta un ekonomikas situācija dalībvalstīs, bet netiek ņemts vērā stāvoklis 
vienotajā tirgū, lai gan tam ir ārkārtīgi svarīga nozīme visu dalībvalstu ekonomikā;

AD. tā kā ir pareizi skatīt katru dalībvalsti atsevišķi, lai konstatētu trūkumus transponēšanā, 
īstenošanā un piemērošanā un sniegtu konkrētai valstij adresētus ieteikumus;

AE. tā kā vienotā tirgus stāvokļa vērtējumam jākļūst par Eiropas pusgada neatņemamu 
sastāvdaļu, vienotā tirgus pārvaldības pīlāram ieņemot vietu līdzās ekonomikas 
pārvaldības pīlāram;  tā kā Komisijas priekšlikums sagatavot gada ziņojumu par vienotā 
tirgus integrāciju ar konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem varētu likt pamatu 
turpmākajam vienotā tirgus gada ciklam Eiropas pusgada ietvaros,

1. prasa Komisijai saskaņā ar LESD 26. panta 3. punktu iespējami drīz iesniegt 
priekšlikumu tiesību aktam, kura mērķis ir stiprināt vienotā tirgus pārvaldību, šajā 
dokumentā ievērojot sīki izstrādātos ieteikumus, kas sniegti šā rezolūcijas priekšlikuma 
pielikumā;

2. apstiprina, ka šajos ieteikumos ir ievērotas pamattiesības un subsidiaritātes princips;
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3. uzskata, ka prasītā priekšlikuma finansiālā ietekme jāsedz ar pašreizējiem budžeta 
piešķīrumiem; 

4. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tai pievienotos sīki izstrādātos ieteikumus nosūtīt 
Komisijai un Padomei, Eiropadomei, kā arī dalībvalstu parlamentiem un valdībām.
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM:
SĪKI IZSTRĀDĀTI IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA 

SATURU

Ieteikums Nr. 1: izveidot Savienības pamatnostādnes un citus nosacījumus, kas 
vajadzīgi, lai stiprinātu vienotā tirgus pārvaldību

Eiropas Parlaments uzskata, ka priekšlikumam, kas ir jāiesniedz, būtu jāreglamentē turpmāk 
minētie jautājumi:

– priekšlikums tiesību aktam ir iesniedzams, pamatojoties uz LESD 26. panta 3. punktu un 
ņemot vērā citus svarīgus juridiskos pamatojumus, un tajā jācenšas noteikt 
pamatnostādnes un citus nosacījumus, kas nepieciešami, lai stiprinātu vienotā tirgus 
pārvaldību ar mērķi dot ieguldījumu Savienības iekšējā tirgus darbības nodrošināšanā un 
ekonomikas izaugsmes veicināšanā Eiropā;

– tiesību aktā nedrīkst skart jau ieviesto vienotā tirgus tiesisko regulējumu vai noteikumus, 
kas jāievieš dažādās nozarēs. Tajā nedrīkst skart arī Līgumos noteiktās iestāžu pilnvaras, 
jo īpaši Komisijas pilnvaras, vai dalībvalstu pienākumus, kas izriet no Līgumiem vai ir 
atvasināti no vienotā tirgus acquis;

– ar šo tiesību aktu jāpapildina vienotā tirgus tiesiskais regulējums un jāsekmē vienotā 
tirgus noteikumu un principu transponēšana, īstenošana, piemērošana un izpilde;

– jāformulē Savienības iekšējā tirgus pamatnostādnes. Šajās pamatnostādnēs jāietver 
sasniedzamie mērķi, darbības prioritātes un nodrošināmie nosacījumi, un tām jāpievieno 
darba metodes un procedūras, kas izstrādājamas, lai stiprinātu vienotā tirgus pārvaldību;

– ir jānosaka valstu rīcības plānu iesniegšanas, vērtēšanas un pārraudzības procedūras 
atbilstīgi Savienības pamatnostādnēm, kā arī procedūras, nosakot konkrētām valstīm 
adresētos ieteikumus saistībā ar vienoto tirgu;

– ir jādefinē vajadzīgie papildu pasākumi, lai uzlabotu vienotā tirgus tiesiskā regulējuma 
īstenošanu un izpildi;

– ir jānoskaidro saikne starp vienotā tirgus pārvaldības ciklu un gada politikas ciklu Eiropas 
pusgadā.

Ieteikums Nr. 2: noteikt Savienības pamatnostādnes iekšējā tirgus darbības uzlabošanai

Eiropas Parlaments uzskata, ka priekšlikumam, kas ir jāiesniedz, būtu jāreglamentē turpmāk 
minētie jautājumi:

– lai panāktu, ka vienotais tirgus efektīvi veicina izaugsmi, kā arī vairo patērētāju un 
uzņēmumu uzticību, ir jāizstrādā Savienības pamatnostādnes, kuru mērķis ir uzlabot 
iekšējā tirgus darbību. Pamatnostādnēs jāietver: a) Savienības un dalībvalstu mērķi un 
prioritātes, b) nosacījumi, kas jāievieš, lai turpmāk uzlabotu vienotā tirgus pārvaldību;
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– ierobežots darbības mērķu un prioritāšu kopums jomās, kurās labāk funkcionējošs 
vienotais tirgus varētu dot vissvarīgākos ieguvumus izaugsmei un darbavietām visā 
Savienībā;

– darbības mērķu un prioritāšu izvēlē jābalstās uz šādiem kritērijiem:

a) ražošanas salīdzinošais novērtējums, izmantojot kvantitatīvo pamatrādītāju atlasi, 
kurā ietilpst ieguldījumi preču un pakalpojumu ražošanā, lai konstatētu nozares, 
kam ir vislielākais neizmantotais potenciāls izaugsmes nodrošināšanai;

b) tautsaimnieciskā nozīme, analizējot, vai nozare ir pietiekami svarīga, spriežot pēc 
tās spējas radīt vērā ņemamu ietekmi uz ekonomikas izaugsmi, ja tiek novērsti 
pamatcēloņi, kas kavē nozares potenciāla izmantošanu;

c) dinamikas faktori, analizējot, vai nozare jau pievēršas savam neizmantotajam 
potenciālam, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā, piemēram, nozares spēja radīt 
izaugsmi nodarbinātības jomā un tās iespējamā konverģence ar salīdzināmiem 
darba ražīguma līmeņiem;

d) vienotā tirgus faktori, analizējot, vai ir liecības, ka, uzlabojot vienoto tirgu, varētu 
atraisīt neizmantoto potenciālu.

Ieteikums Nr. 3: saistībā ar Savienības pamatnostādnēm noteikt, kādi nosacījumi 
jānodrošina, lai uzlabotu vienotā tirgus pārvaldību

Eiropas Parlaments uzskata, ka priekšlikumam, kas ir jāiesniedz, būtu jāreglamentē turpmāk 
minētie jautājumi:

– nosacījumos, kas jāievieš, lai turpmāk uzlabotu vienotā tirgus pārvaldību, jāietver:

a) lietpratīga regulējuma principu piemērošana, izstrādājot un īstenojot vienotā tirgus 
noteikumus, lai tādējādi nodrošinātu, ka šo noteikumu izstrādes, transponēšanas un 
īstenošanas veids liek tiem efektīvi darboties to labā, kuriem tie ir domāti;

b) administratīvā sloga samazināšana, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, līdz 
zemākajam līmenim; 

c) gadījumos, kad uzņēmumiem un iedzīvotājiem jāievēro procedūras, viņiem ir dota 
iespēja to ātri izdarīt elektroniskā veidā; 

d) nodrošināta iespēja uzņēmumiem un iedzīvotājiem atrast informāciju un palīdzību 
un, ja nepieciešams, saņemt ātru un efektīvu atlīdzību;

e) informācijas tehnoloģiju gudrāka izmantošana, lai informētu uzņēmumus un
iedzīvotājus, dotu viņiem iespēju izmantot savas tiesības un iespējas un veidot 
labākus iniciatīvu savienojumus valsts un Savienības līmenī; 
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f) plašāks tiešsaistes mehānismu, piemēram, Iekšējā tirgus informācijas sistēmas 
(ITI), pielietojums administratīvo aparātu pārrobežu sadarbībā;

g) turpmāka vienoto kontaktpunktu izveide;

h) ātras un efektīvas problēmu risināšanas un kompensēšanas mehānismu efektīva 
izmantošana, tostarp, izveidojot vienu, viegli pieejamu valsts līmeņa pirmās 
palīdzības dienestu, pie kura uzņēmumi un iedzīvotāji var vērsties, ja, mēģinot 
izmantot savas tiesības un iespējas, ko piedāvā vienotais tirgus, viņi saskaras ar 
problēmām.

Ieteikums Nr. 4: noteikt, kādi papildu pasākumi ir vajadzīgi vienotā tirgus tiesiskā 
regulējuma īstenošanas un izpildes veicināšanai

Eiropas Parlaments uzskata, ka priekšlikumam, kas ir jāiesniedz, būtu jāreglamentē turpmāk 
minētie jautājumi:

– lai veicinātu vienotā tirgus tiesiskā regulējuma īstenošanu un izpildi, Komisijai tiek 
ieteikts:

a) paplašināt palīdzību dalībvalstīm saistībā ar transponēšanu attiecībā uz direktīvām, 
kuras vēl jātransponē;

b) veikt sistemātiskas atbilstības pārbaudes un atbalsta pasākumus, lai panāktu, ka 
visās dalībvalstīs noteikumi tiek ievēroti praksē;

c) attiecībā uz tiesību aktiem, kas jau ir transponēti un īstenoti, veikt padziļinātus 
pārskatus, lai novērtētu, kā noteikumi ir īstenoti un reāli darbojas gan praktiskā, gan 
ekonomiskā ziņā;

d) pastiprināt ex-post ziņojumus par īstenošanu, galveno uzmanību pievēršot 
dalībvalstu atbilstībai, un panākto rezultātu vērtējumus, galveno uzmanību 
pievēršot pieņemto politikas pasākumu lietderībai;

e) organizēt savstarpēju pārskatu veikšanu kopā ar dalībvalstīm.

– lai veicinātu vienotā tirgus tiesiskā regulējuma īstenošanu un izpildi, dalībvalstīm tiek 
ieteikts:

a) iesniegt Komisijai transponēšanas pasākumu projektu, ja dalībvalstis vai Komisija 
uzskata, ka tāds vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstību un ātru īstenošanu;

b) transponēšanas un īstenošanas gaitā regulāri konsultēties ar ieinteresētajām 
personām un pilsonisko sabiedrību, tostarp ar patērētājiem un uzņēmumiem;

c) nodrošināt skaidrojumu tiešsaistē par to, kā dalībvalstis ir transponējušas 
noteikumus un kā šie noteikumi darbojas praksē.
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Ieteikums Nr. 5: nodrošināt, ka notiek valsts rīcības plānu iesniegšana, vērtēšana un 
pārraudzība

Eiropas Parlaments uzskata, ka ieteikumam, kas ir jāiesniedz, būtu jāreglamentē turpmāk 
minētie jautājumi:

– dalībvalstīm jāizstrādā un jāiesniedz Komisijai valsts rīcības plāns, īstenojot Savienības 
pamatnostādnes par iekšējā tirgus darbības uzlabošanu. Rīcības plānā jāietver saraksts, 
kurā doti sīki izstrādāti veicamie pasākumi un ceļvedis to īstenošanai;

– valstu rīcības plāni jāizstrādā, konsultējoties ar attiecīgām ieinteresētām personām, kas 
pārstāv ekonomikas un sociālās jomas intereses, kā arī patērētāju intereses;

– Komisijai sadarbībā ar Iekšējā tirgus padomdevēju komiteju jāizvērtē valstu rīcības plāni 
un jāsniedz kopsavilkuma ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei;

– valstu rīcības plānu izvērtējumā jāņem vērā Iekšējā tirgus progresa ziņojums un ziņojums 
par iekšējā tirgus pārvaldību;

– Komisijai jāpārrauga valstu rīcības plānu īstenošanā panāktais progress. Tādēļ 
dalībvalstīm jāsniedz Komisijai visa attiecīgā informācija, ko uzskata par vajadzīgu, lai 
novērtētu panākto progresu.

Ieteikums Nr. 6: nodrošināt katrai valstij skaidri formulētus konkrētus ieteikumus 
saistībā ar vienoto tirgu

Eiropas Parlaments uzskata, ka priekšlikumam, kas ir jāiesniedz, būtu jāreglamentē turpmāk 
minētie jautājumi:

– pamatojoties uz valstu rīcības plānu novērtējumu un izmantojot citus svarīgus vienotā 
tirgus mehānismus, Padome pēc Komisijas priekšlikuma un konsultēšanās ar Eiropas 
Parlamentu var formulēt ieteikumus dalībvalstīm saistībā ar vienoto tirgu, kuru nolūks ir 
uzlabot vienotā tirgus noteikumu īstenošanu un izpildi, kā arī uzlabot tā darbību;

– vēršoties pie dalībvalstīm ar ieteikumiem, Padomei pilnā mērā jāizmanto instrumenti, kas 
paredzēti LESD;

– ja tiek gatavots ar vienoto tirgu saistīts ieteikums, attiecīgajai Eiropas Parlamenta 
komitejai ir jābūt iespējai uzaicināt attiecīgās dalībvalsts pārstāvjus piedalīties viedokļu 
apmaiņā, un Komisijas pārstāvjiem ir jābūt iespējai tikt uzaicinātiem uz viedokļu 
apmaiņu ar šīs dalībvalsts parlamentu.

Ieteikums Nr. 7: definēt Eiropas pusgada vienotā tirgus pīlāru

Eiropas Parlaments uzskata, ka priekšlikumam, kas ir jāiesniedz, būtu jāreglamentē turpmāk 
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minētie jautājumi:

– lai nodrošinātu, ka vienotais tirgus dod konkrētus rezultātus iedzīvotājiem, patērētājiem 
un uzņēmumiem, gada cikls Eiropas pusgadam jāizmanto kā platforma politikas 
vadlīnijām un ziņojumiem, kā arī, lai pārraudzītu dalībvalstu un Savienības panākto 
progresu vienotā tirgus mērķu sasniegšanā un lai noteiktu koriģējošas darbības;

– jādefinē Eiropas pusgada vienotā tirgus pīlārs;

– Eiropas pusgada vienotā tirgus pīlārā jāietver:

a) iekšējā tirgus progresa ziņojums, tostarp sīki izstrādāti ziņojumi valstu griezumā 
attiecībā uz vienotā tirgus tiesību aktu īstenošanu un piemērošanu;

b) Komisijas priekšlikumi par nākamā gada politikas prioritātēm Savienības un valstu 
līmenī, ko sniedz gada izaugsmes pētījumā un gada ziņojumā par vienotā tirgus 
integrāciju. Gada ziņojumā arī jāizvērtē, kā vienotais tirgus darbojas praksē. 
Priekšlikumiem par politikas prioritātēm jābūt pamatotiem ar iekšējā tirgus 
progresa ziņojumā konstatēto;

c) darbības politikas prioritāšu un sasniedzamo mērķu noteikšana iekšējā tirgus 
pamatnostādņu veidā, lai pārvarētu šķēršļus, kas vēl saglabājušies Savienības un 
valstu līmenī;

d) valstu rīcības plāni iekšējā tirgus pamatnostādņu īstenošanai, kurus iesniedz 
dalībvalstis;

e) Komisijas vērtējums par valstu rīcības plāniem ciešā sadarbībā ar Iekšējā tirgus 
padomdevēju komiteju, ņemot vērā iekšējā tirgus progresa ziņojumu un gada 
ziņojumu par vienotā tirgus pārvaldību;

f) Padomes konkrētie ieteikumi dalībvalstīm saistībā ar vienoto tirgu, kas sniegti, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu.

Ieteikums Nr. 8: palielināt Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu demokrātisko 
pārskatatbildību un nozīmi

Eiropas Parlaments uzskata, ka priekšlikumam, kas ir jāiesniedz, būtu jāreglamentē turpmāk 
minētie jautājumi:

– Padomei jākonsultējas ar Eiropas Parlamentu par ierosinātajām Savienības 
pamatnostādnēm, tostarp par apsvērumiem, kas ietekmē mērķu un plānotās politikas 
darbības prioritāšu izvēli;

– pirms Eiropadomes pavasara sanāksmes Eiropas Parlamentam jāapspriež gada izaugsmes 
pētījums un jābalso par grozījumiem saistībā ar gada ziņojumu par vienotā tirgus 
integrāciju, kurš jāiesniedz Eiropadomei;
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– Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Eiropadomes pavasara sanāksmē jāizklāsta Eiropas 
Parlamenta viedoklis par vienotā tirgus integrāciju;

– Padomei un Komisijai jāpiedalās Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu kopīgajās 
sanāksmēs, kad tiek spriests par vienotā tirgus integrāciju.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Pašreizējā pasaules ekonomikas lejupslīde, kas sākās ar finanšu krīzi 2007/2008. gadā, rada 
milzīgu ekonomisku un sociālu rezonansi ES iedzīvotājos un uzņēmumos, un ar to, droši vien 
un par laimi, daudzi — ja ne lielākā daļa — no mums nav saskārušies. Šī krīze turklāt ir 
parādījusi, ka valstu parādu pārvaldība Eiropas Savienībā ir pilnīgi nepareiza, jo īpaši 
eirozonā, un tās izmaksas tagad ir jāsedz iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Lai gan savstarpējas 
apsūdzības rūpniecības nozaru, dalībvalstu un atsevišķu dalībnieku starpā vēl arvien ir 
ikdienas debašu sastāvdaļa, vajadzība ES līmenī īstenot spēcīgāku ekonomikas saskaņošanu 
un pārvaldību ir konstatēta un ierosināta 2011. gadā ar tā saukto „Eiropas pusgadu”.

Vienotais tirgus kā krīzes pārvarēšanas centienu sastāvdaļa būtiski ietekmē iedzīvotājus un 
uzņēmumus: kā atzīts izaugsmes un darbavietu veicināšanas galvenais virzītājspēks tas 
nodrošina pamatu tam, lai atjaunotu konkurētspēju un sekmētu ilgtspējīgu izaugsmi saskaņā 
ar stratēģiju „Eiropa 2020”.

Ņemot vērā šobrīd jau blīvo tiesību aktu kopumu (acquis) par vienotā tirgus noteikumiem, 
pareiza šo noteikumu īstenošana un izpilde kļūst arvien svarīgāka, lai efektīvi sekmētu 
ekonomikas atveseļošanos. Tomēr statistikas rādītāji par transponēšanas nepietiekamību 
dalībvalstīs attiecībā uz vienotā tirgus noteikumiem, kā arī pārkāpuma procedūru skaita 
pieaugums rada nopietnas bažas un skaidri norāda, ka mēs vēl arvien pilnībā nesaņemam 
iespējamos ieguvumus, kādus varētu sniegt līdz galam izveidots vienotais tirgus.

Komisijas paziņojums „Vienotā tirgus labāka pārvaldība”

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija iesniedza paziņojumu par vienotā tirgus pārvaldību 
(COM(2012) 259 galīgā redakcija), kurā tā ierosina divējādu pieeju, lai uzlabotu vienotā 
tirgus noteikumu īstenošanu un izpildi. No vienas puses, ir paredzēts straujš progress 
galvenajās jomās. No otras puses, Komisija iesaka uzlabot „pārvaldības ciklu”, ņemot vērā 
vienotā tirgus noteikumu izstrādi, īstenošanu, piemērošanu un izpildi.

Referenta viedoklis

Referents atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu un tās izstrādātos priekšlikumus un 
novērtējumus. Tomēr referents uzskata, ka šie pasākumi nav pietiekami, kā arī nav tik tālejoši, 
lai efektīvi ietekmētu vienotā tirgus izveides pabeigšanu. Tādēļ viņš secina, ka, pamatojoties 
uz iepriekš izklāstītajiem novērojumiem un aicinājumiem rīkoties, ir nepieciešams, lai 
Komisija nāktu klajā ar tādu tiesību akta priekšlikumu, kas ļautu novērst pašreizējos vienotā 
tirgus pārvaldības trūkumus.

1. Tiesību akti: labāka ietekmes novērtēšana

Ņemot vērā sadrumstaloto pieeju, kāda līdz šim bijusi gan iespējamo jauno tiesību aktu 
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sagatavošanas posmā, gan pēc tam to īstenošanā, ir jākoordinē un jānovērtē jauno vienotā 
tirgus instrumentu ietekme un nepieciešamība.

Pamatojoties uz to, ir ierosināts:
 stiprināt Komisijas iekšējo koordināciju, labāk izvērtēt jaunu instrumentu 

nepieciešamību un tādējādi uzlabot saskaņotību pirms tiesību akta ierosināšanas;
 izvēlēties regulas, nevis direktīvas, kad vien tas ir atbilstīgi;
 ieviest „vienotā tirgus pārbaudi”, lai noteiktu jauno valsts līmeņa tiesību aktu ietekmi 

uz vienoto tirgu;
 apsvērt Direktīvas 98/34/EK („Informācijas sniegšanas direktīva”) darbības jomas 

paplašināšanu, ietverot arī citas nozares.

2. Transponēšana un īstenošana: virzība uz pārredzamību un saskaņotību

Lai gan ES tiesību aktu transponēšanu valsts tiesību aktos varētu uztvert tikai kā dalībvalstu 
normatīvu tehnisku paņēmienu, tomēr arī šajā posmā ir ievērojams potenciāls, lai uzlabotu 
vienotā tirgus pārvaldību.

Ja nekavējoties un kopīgā veidā tiek transponēti visi ar Eiropas Savienības tiesību aktu 
saistītie pasākumi, transponēšana kļūst pārredzamāka un saskaņotāka, atspoguļojot Eiropas 
Savienības līmenī panākto vienošanos. Turklāt, kaut arī pašreiz jau ir instruments, lai 
salīdzinātu Eiropas Savienības līmenī pieņemtos direktīvu noteikumus ar atbilstīgiem valsts 
līmeņa noteikumiem, proti, tā sauktās „atbilstības tabulas”, šā instrumenta pievienotā vērtība 
pārredzamības izteiksmē gandrīz nav tikusi izmantota. Tādēļ, atbilstīgi labākas likumdošanas 
garam, kā tas noteikts Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumā (2003/C 321/01), 
ir lietderīgi biežāk sagatavot šādas atbilstības tabulas un ātrāk atklāt atšķirības starp Eiropas 
Savienības un valsts tiesību aktiem. 

3. Pārraudzība un izpilde: galveno dalībnieku aktivizēšana un pašreizējo instrumentu 
izmantošana

Eiropas Savienības tiesību aktu un līdz ar to arī vienotā tirgus noteikumu īstenošanas 
pārraudzība ir noteikta Līgumos un ietilpst Komisijas kompetencē. Tā parasti atspoguļojas 
pārkāpuma procedūrās. Tomēr pārraudzība ir jāsaprot kā daudz sarežģītāku un daudzslāņainu 
pasākumu virkne, kurā pārkāpuma procedūra ir tikai pēdējais posms. Ņemot vērā pārkāpuma 
procedūru laikietilpību un tiesu lietu jutīgumu, ir jāizstrādā papildu paņēmieni piemērošanas 
un galīgās izpildes veicināšanai.

Tas noved pie šādiem apsvērumiem:
 tāpat kā citās jomās, arī vienotā tirgus pārvaldību sekmētu labāka un intensīvāka 

pieredzes un paraugprakses apmaiņa ierēdņu starpā Eiropas Savienības un dalībvalstu 
līmenī;

 blakus tīri statistiskiem vērtējumiem ir vajadzīgs kvalitatīvs īstenošanas novērtējums, 
kas dotu iespēju apsvērt, kuriem pasākumiem ir īpaša ietekme un ekonomiska nozīme 
attiecībā uz vienoto tirgu;
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 ir derīgi nošķirt netransponēšanu no neatbilstības Eiropas Savienības tiesību aktiem, 
jo, ja tiek dažādi izprasts pamata tiesību akts, tad neatbilstības gadījumā šo jautājumu 
galīgi var noskaidrot tikai Eiropas Savienības Tiesa;

 tā kā pārkāpuma procedūras ir laikietilpīgas un tām ir vajadzīgi turpmāki uzlabojumi, 
pa šo laiku tādi instrumenti kā EU Sweeps1 un EU Pilot2 ļauj konstatēt vāju atbilstību 
un ātrāk sniegt atbildes par iespējamiem netransponēšanas vai neatbilstības 
gadījumiem.

4. Galvenās jomas: prioritāšu noteikšana

Ņemot vērā vienotā tirgus noteikumu lielo skaitu, ir acīmredzams, ka ne visi noteikumi ir 
vienlīdz svarīgi un ka tiem ir atšķirīga ietekme uz iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ideālā 
gadījumā visi šie noteikumi tiktu īstenoti un pārraudzīti vienlīdz stingri, taču, lai panāktu 
jūtamus vienotā tirgus uzlabojumus, ir jāizvēlas galvenās darbības jomas. Šajā ziņā tiek 
ieteikts īpaši aplūkot konkrēto jomu un instrumentu ekonomisko nozīmi un izaugsmes 
potenciālu. Lai gan Komisijas ierosinātais galveno jomu un instrumentu skaits turpmāk ir 
jāierobežo, šo prioritāšu gada pārskats ļautu atspoguļot šo jomu pašreizējo nozīmi un reaģēt 
uz jaunākajām izmaiņām un to ietekmi uz vienoto tirgu.

Secinājums

Ņemot vērā šos apsvērumus, referents uzskata, ka, lai panāktu jūtamus uzlabojumus, 
vienotajam tirgum ir vajadzīga skaidrāka un stingrāka pārvaldība. Tādēļ ir ieteicams izveidot 
pārredzamu un prognozējamu sistēmu, kurā atbilstīgi un regulāri tiek atspoguļoti dalībvalstu 
iespējamie negatīvie un pozitīvie rezultāti attiecībā uz īstenošanu un piemērošanu. Šāds 
vienotā tirgus pārvaldības cikls ir jāapsver, ņemot vērā Eiropas pusgadu, kurā jau tiek 
novēroti ne vien ekonomikas un budžeta, bet arī nodarbinātības aspekti. Ņemot vērā vienotā 
tirgus nozīmi ekonomikā, regulārs tā stāvokļa novērtējums sniegtu pievienoto vērtību 
minētajiem novērtējumiem un radītu pilnīgu priekšstatu.

Turklāt referents uzskata, ka šādam vienotā tirgus pārvaldības ciklam būtu jālīdzinās Eiropas 
pusgada ciklam vai jābūt integrētam pašā Eiropas pusgadā. Tas ļautu izveidot regulāru 
pasākumu, lai novērtētu vienotā tirgus izveides pabeigšanu un pievērstos konkrētiem 
trūkumiem attiecīgajā dalībvalstī, vajadzības gadījumā izmantojot konkrētai valstij adresētus 
ieteikumus.

Šajā nolūkā referents pieprasa tiesību akta priekšlikumu, pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 26. panta 3. punktu. Šis Līguma noteikums paredz noteikt pamatnostādnes 
un nosacījumus, kas vajadzīgi, lai visās attiecīgajās nozarēs nodrošinātu līdzsvarotu attīstību, 
izmantojot vienotā tirgus noteikumus. Pieprasītajā priekšlikumā jāizvirza mērķis izveidot 
vajadzīgo sistēmu, kas ļautu noteikt prioritārās jomas, labākas likumdošanas principus 
                                               
.
22 EU Pilot izcelsme ir saistīta ar Komisijas paziņojumu „Rezultātu Eiropa — Kopienas tiesību aktu 
piemērošana” (COM(2007) 502 galīgā redakcija), un šis instruments darbojas kopš 2008. gada. Tas ļauj 
pilsoņiem un uzņēmumiem iesniegt sūdzības par Eiropas Savienības tiesību aktu nepareizu piemērošanu, un šīs 
sūdzības izskata Komisija un nosūta dalībvalstij. EU Pilot kā „pirmspārkāpuma procedūra” ļauj sadarbības veidā 
atrisināt problēmas vai pārpratumus attiecībā uz īstenošanu un piemērošanu.
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dalībvalstīs, kā arī nodrošināt atbalsta pasākumus dalībvalstīs un pieprasīt valsts rīcības 
plānus. Minēto pasākumu rezultātā visbeidzot tiktu izstrādāti katrai konkrētai valstij adresēti 
ieteikumi.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Eiropas pusgadam ir jākļūst par platformu un ciklu 
iepriekšminēto politikas vadlīniju nodrošināšanai. Šajā nolūkā tiek ieteikts līdzās ekonomikas 
un budžeta aspektiem izveidot vienotā tirgus pīlāru.

Turklāt referents iesaka palielināt demokrātisko pārskatatbildību un Eiropas Parlamenta un 
valstu parlamentu nozīmi.

Referents uzskata, ka ar šo ierosināto pasākumu kopumu, visu Eiropas iestāžu stingru vadību 
un dalībvalstu skaidru politisko līdzatbildību stiprāka vienotā tirgus pārvaldība sekmēs 
atlikušo ierobežojumu atcelšanu un dos iespēju visiem dalībniekiem pilnā mērā saņemt četru 
brīvību sniegtos ieguvumus.


