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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Enerģijas vienotais tirgus 

1. atgādina, ka spēkā esošie ES tiesību akti aizsargā patērētāju tiesības un nodrošina stabilu 
pamatu konkurētspējīgam Eiropas enerģijas tirgum; tomēr vairākās dalībvalstīs tie vēl 
nav pienācīgi transponēti valsts tiesību aktos;

2. mudina visas dalībvalstis pilnībā īstenot Trešo enerģētikas tiesību aktu paketi un citus 
saistītos ES tiesību aktus, ievērojot noteiktos termiņus; prasa Komisijai aktīvi uzraudzīt 
šo noteikumu transponēšanu;

3. atgādina, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. pantā noteikts, ka Savienības 
enerģētikas politiku virza dalībvalstu savstarpēja solidaritāte; norāda — pabeidzot iekšējā 
enerģijas tirgus izveidi, jāņem vērā Eiropas reģionu strukturālās sociālekonomiskās 
atšķirības un nevajadzētu radīt apgrūtinājumu dalībvalstīm;

4. uzsver, ka ir steidzami jārīkojas valstu un ES līmenī, lai likvidētu plānošanas un 
regulatīvos šķēršļus ieguldījumiem enerģētikas infrastruktūrā nolūkā izmantot vienotā 
tirgus potenciālu;

5. aicina Komisiju veicināt steidzamus pasākumus, kuru mērķis ir novērst atšķirības 
enerģētikas infrastruktūras attīstībā ES, jo tās kavē iekšējā enerģijas tirgus izveides 
pabeigšanu un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu;

6. mudina dalībvalstis piešķirt valsts regulatīvajām iestādēm (VRI) pilnvaras un resursus, 
kas nepieciešami to pienākumu pildīšanai, piemēram, uzraudzībai un pienācīgai 
patērētāju sūdzību izskatīšanai; prasa Komisijai un ACER sniegt ieteikumus tam, kā 
varētu uzlabot VRI pilnvaras; aicina Komisiju veicināt uzlabojumus attiecībā uz 
koordināciju un paraugprakses un informācijas apmaiņu starp VRI un dalībvalstu un 
Eiropas kompetentajām iestādēm;

7. uzsver, ka atkarībā no piegādātāja elektroenerģijas rēķini būtiski atšķiras Eiropas 
enerģijas patērētājiem sniegtās informācijas apjoma un kvalitātes ziņā; uzsver, ka ir 
būtiski sniegt patērētājiem savlaicīgu un atbilstošu informāciju par patēriņu un cenu 
veidošanos, lai tie varētu izvēlēties sev vēlamo enerģijas piegādātāju;

8. norāda, ka dažās dalībvalstīs patērētāji līdz šim nav varējuši ne brīvi izvēlēties 
elektroenerģijas piegādātājus, ne maksāt par elektroenerģiju konkurētspējīgu un taisnīgu 
cenu; norāda — lai nodrošinātu patērētāju aktīvu līdzdalību, tiem būtu jāsniedz 
vispusīgas konsultācijas un apmācība, un uzsver, ka būs nepieciešamas patērētāju 
informēšanas kampaņas, lai gūtu labumu no viedo enerģijas sistēmu izplatīšanas; aicina 
Komisiju un dalībvalstis veicināt un darīt iespējamu patērētāju līdzdalību viedo enerģijas 
sistēmu ieviešanā, it īpaši sagatavojot pieejamas, efektīvas un pārredzamas finansēšanas 
shēmas, un veicināt viedo mērierīču izmantošanu, kuras patērētājiem sniedz skaidru 
informāciju par viņu enerģijas patēriņu; uzsver, ka gāzes un elektroenerģijas cenām 
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Eiropā jābūt saprātīgām, pārredzamām un ērti salīdzināmām; uzsver, ka ir jāveicina 
pārredzama, precīza un uz faktisko patēriņu balstīta rēķinu sagatavošana, standartizētu 
rēķinu ieviešana, skaidru, efektīvu un visaptverošu cenu salīdzināšanas rīku izplatīšana 
un iespēja vienkārši un ātri nomainī piegādātāju;

9. mudina noteikt vienotu metodoloģiju un vienotu, visaptverošu un ērti lietojamu enerģijas 
rēķinu formātu, paredzot minimālo informācijas apjomu, kas piegādātājiem jāiekļauj 
rēķinos, lai patērētāji visā ES varētu saprast savu enerģijas rēķinu saturu un tādējādi lietot 
enerģiju taupīgāk un lietderīgāk;

10. norāda, ka energotaupības prasību noteikšanai enerģētikas uzņēmumiem dažās 
dalībvalstīs bijuši daudzējādā ziņā pozitīvi rezultāti, tostarp ir panākta viedo
elektroenerģijas mērierīču plašāka izmantošana patērētāju labā;

11. vērš uzmanību uz to, cik svarīgi ir energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, it īpaši 
būvniecības nozarē; aicina dalībvalstis nodrošināt pietiekamu energorevidentu skaitu, lai 
energorevīzija būtu pieejama visiem patērētājiem; aicina dalībvalstis un Komisiju 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā nodrošināt līdzekļus energoefektivitātes pasākumu 
finansēšanai būvniecības nozarē un it īpaši dzīvojamo ēku sektorā; aicina dalībvalstis 
īstenot tiesisko regulējumu, lai veicinātu un nodrošinātu enerģijas piegādātāju līdzdalību 
to pasākumu īstenošanā, kuri palielina ēku energoefektivitāti, tostarp dzīvojamo ēku 
sektorā;

Vienotais digitālais tirgus

12. aicina Komisiju uzraudzīt tirgu un novērst likumdošanas trūkumus, kas kavē iekšējā 
digitālā un telekomunikāciju tirgus izveides pilnīgu pabeigšanu;

13. atgādina, ka vienotais digitālais tirgus, kurā var notikt brīva pakalpojumu aprite 
500 miljonu patērētāju tirgū, ir izšķirošs konkurētspējas un ekonomiskās izaugsmes 
virzītājs, nodrošinot augsti kvalificētas darbavietas un atvieglojot ES kā uz zināšanām 
balstītas ekonomikas konverģenci;

14. norāda, ka tāds Eiropas tirgus, kurā ātrdarbīgas platjoslas pakalpojumus izmantotu 
aptuveni 500 miljoni cilvēku, būtu iekšējā tirgus attīstības virzītājs; uzsver, ka Eiropas 
digitalizācijas programmai jābūt saistītai ar jaunu pakalpojumu, piemēram, e-
tirdzniecības, e-veselības aprūpes, e-izglītības, e-bankas un e-pārvaldes pakalpojumu, 
sniegšanu;

15. aicina dalībvalstis savlaicīgi īstenot ES telekomunikāciju tiesību aktus un prasa Komisijai 
rūpīgi pārbaudīt šo īstenošanas procesu un piemērot sankcijas gadījumos, kad tie netiek 
īstenoti;

16. uzsver, ka par ES mērķi būtu jāizvirza mobilo sakaru viesabonēšanas atcelšana Eiropā un 
šis mērķis būtu jāsasniedz, nodrošinot iekšējā digitālā un telekomunikāciju tirgus izveides 
pabeigšanu, rosinot konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem — ļaujot tirgū ienākt 
jauniem uzņēmumiem —, uzraugot patērētāju tiesību ievērošanu un nodrošinot 
Savienībai konsekventu un elastīgu digitālo un telekomunikāciju platformu;

17. mudina dalībvalstis nodrošināt to, ka VRI rīcībā ir resursi, kas tām ļauj konstatēt 
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pakalpojumu nevienādu kvalitāti un piemērot par to sankcijas, un ka tiek ņemtas vērā 
patērētāju atsauksmes; aicina dalībvalstis sākt informācijas kampaņas, lai patērētāji 
apzinātos savas tiesības un tādējādi palielinātos to ietekme sarunās ar komunikāciju 
pakalpojumu sniedzējiem;

18. aicina VRI un patērētāju aizsardzības organizācijas sniegt skaidru un pārredzamu 
pārskatu par telekomunikāciju pakalpojumiem un patērētājiem piedāvātajām cenām; 
iesaka telekomunikāciju pakalpojumu (piemēram, balss, īsziņu un datu pārraides) tarifus 
uzrādīt vienotā formātā (par minūti, īsziņu, MB), lai atvieglotu piedāvāto pakalpojumu 
salīdzināšanu un nodrošinātu piedāvāto pakalpojumu komplektu salīdzināmību; šāda 
salīdzināmība būtu jānodrošina arī attiecībā uz citiem elementiem, piemēram, minimālo 
periodu un sankcijām, jo tas arī var ietekmēt cenu; uzsver, ka būtu jānodrošina iespēja 
patērētājiem bez maksas piekļūt visai ar izvēlēto pakalpojumu saistītajai informācijai; lai 
mazinātu „šokējošo rēķinu” efektu un veicinātu patērētāju informētību, būtu jānodrošina 
tiem izvēles iespēja noteikt patēriņa limitu ne tikai viesabonēšanas pakalpojumiem, bet 
arī iekšzemes pakalpojumiem, it īpaši datu pārraidei, jo patērētāji bieži vien neapzinās šo 
pakalpojumu izmantošanas ietekmi uz saviem rēķiniem;

19. aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu mazāku operatoru 
iekļūšanu mobilo sakaru pakalpojumu tirgū, kurā pašlaik dominē daži dalībnieki;

Finansējuma, publiskā iepirkuma un atbalsta pasākumu pieejamība MVU
20. aicina Komisiju uzlabot MVU piekļuvi kapitāla tirgiem, racionalizējot informāciju un 

finansēšanas procedūras padarot vieglākas, efektīvākas un pārredzamākas; mudina 
dalībvalstis atbalstīt MVU līdzdalību publiskajā iepirkumā, uzsākot elektroniskā 
iepirkuma procedūras, vienkāršojot administrēšanu, mazinot birokrātiju, sadalot 
iepirkumus vairākās daļās un paātrinot maksājumus apakšuzņēmējiem;

21. norāda, ka ES uzņēmumu līdzdalība pārrobežu publiskajā iepirkumā joprojām ir ļoti 
zemā līmenī un ka ES uzņēmumi, it īpaši MVU, piedaloties pārrobežu publiskajā 
iepirkumā, saskaras ar grūtībām, ko rada pašreizējās atšķirīgās un sarežģītās 
administratīvās procedūras; atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto publiskā iepirkuma 
reformu un uzskata, ka vienotu principu noteikšana ES līmenī līdz ar elastīgiem, 
skaidriem un vienkāršiem publiskā iepirkuma noteikumiem ļautu uzņēmumiem un 
pirmām kārtām MVU sekmīgāk izmantot iespējas, ko sniedz pārrobežu publiskais 
iepirkums; 

22. uzsver, ka ir jāpilnveido dalībvalstu publiskā e-iepirkuma sistēmas, lai veicinātu 
pārrobežu pakalpojumus, nodrošinātu iekšējā pakalpojumu tirgus izveides pabeigšanu un 
pilnībā piemērotu Pakalpojumu direktīvu;

23. aicina dalībvalstis un Komisiju atvieglot ieguldījumu veikšanu novatoriskiem 
jaundibinātiem uzņēmumiem, likvidējot šķēršļus, kas kavē ES mēroga riska kapitāla 
tirgus rašanos;

24. uzsver, ka ir būtiski izveidot ES mēroga publiskā e-iepirkuma sistēmu, kas nodrošinātu 
lielāku pārredzamību un konkurētspēju un ļautu lietderīgāk izmantot publiskos līdzekļus;
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25. aicina dalībvalstis izmantot pašreizējās struktūras un „vienas pieturas aģentūru” izveidi, 
lai vienkāršotu un atvieglotu piekļuvi informācijai, ar kuras palīdzību MVU var 
pieteikties Eiropas, valsts un vietējo līdzekļu saņemšanai, paturot prātā, ka „vienas 
pieturas aģentūrām” ir lielāka pievienotā vērtība, ja tās tiek veidotas, izmantojot jau 
esošās pārvaldes iestādes un tādējādi neradot papildu slogu nodokļu maksātājiem; uzsver, 
ka „vienas pieturas aģentūras” ir nozīmīgas kā pamata sākumpunkti, lai piesaistītu un 
darītu iespējamus privātus ieguldījumus pētniecības un enerģētikas jomā, un aicina 
Komisiju pastiprināt pasākumus Eiropas, dalībvalstu un vietējo finansēšanas shēmu 
turpmākai vienkāršošanai un to pārredzamības palielināšanai; mudina dalībvalstis, 
vienkāršojot datu iesniegšanas noteikumus, atvieglot MVU iespējas saņemt līdzekļus un 
veicināt sertifikātu un citu apliecinošo dokumentu tiešsaistes datu reģistru izveidi;

26. aicina dalībvalstis un Komisiju garantēt līgumus, kas ļautu MVU darboties visā Eiropā un 
komercializēt savas idejas, atvieglojot tiem iekļūšanu tirgos un mazinot birokrātiju;

27. vērš uzmanību uz to, cik svarīgi ir izstrādāt Eiropas standartus, kas ir pilnīgi nepieciešams 
gan vienotā tirgus izveides pabeigšanai, gan ES starptautiskās konkurētspējas 
paaugstināšanai; aicina Komisiju atvieglot Eiropas standartu pieejamību MVU un 
mikrouzņēmumiem;

E-komercija

28. atzinīgi vērtē e-komercijas būtisko izaugsmi un vērš uzmanību uz patērētāju bažām par 
darījumu drošumu; aicina dalībvalstis un Komisiju pastiprināt tiesisko regulējumu, kas 
aizsargā e-komercijas patērētājus, un izstrādāt sistēmu, kura veicinātu e-komercijas 
tīmekļa vietņu, finanšu iestāžu un publisko iestāžu drošības sertifikāciju, lai patērētāji 
varētu ar paļāvību apmeklēt attiecīgās tīmekļa vietnes;

29. uzsver, ka ES ir steidzami jānodrošina uzņēmumiem un patērētājiem nepieciešamā 
paļāvība un līdzekļi tiešsaistes tirdzniecībai, lai palielinātu pārrobežu tirdzniecību; tādēļ 
aicina vienkāršot licencēšanas sistēmas un izveidot efektīvu regulējumu attiecībā uz 
autortiesībām;

30. aicina dalībvalstis ātri īstenot Patērētāju tiesību direktīvu un aicina Komisiju izmantot 
visus pieejamos līdzekļus, lai veicinātu e-komercijas kā parastas uzņēmējdarbības prakses 
plašāku izmantošanu gan uzņēmuma–patērētāja, gan uzņēmuma–uzņēmuma darījumos;

31. prasa visās dalībvalstīs izveidot „vienas pieturas aģentūru” attiecībā uz PVN, lai MVU un 
uzņēmējiem atvieglotu pārrobežu e-komerciju;

Vienotais pakalpojumu tirgus

32. pauž nožēlu, ka pakalpojumu brīvu apriti, kas veido 70 % no Savienības IKP, būtiski 
ierobežo administratīvi šķēršļi un atšķirības dalībvalstu tiesību aktos; tādēļ atbalsta 
Pakalpojumu direktīvas pilnīgu īstenošanu un tās darbības jomas paplašināšanu, aptverot 
visus pakalpojumus mūsdienīgas uz zināšanām balstītas ekonomikas kontekstā;

33. uzsver, ka e-pārvalde, kuras priekšrocības rada administratīvo izmaksu samazināšanās, ir 
īpaši izdevīga ES iedzīvotājiem un MVU, jo tie, Eiropas Savienībā darbojoties pārrobežu 
līmenī, bieži saskaras ar nepārvaramiem šķēršļiem;
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34. norāda, ka galvenie šķēršļi pārrobežu pieejai valsts pārvaldes e-pakalpojumiem ir saistīti 
ar elektroniskā paraksta izmantošanu un atpazīšanu un to, ka e-pārvaldes sistēmas nav 
savietojamas ES līmenī; aicina Komisiju pārskatīt direktīvu par elektroniskajiem 
parakstiem, lai nodrošinātu to savstarpēju atzīšanu;

35. uzsver, ka e-pārvaldes lietojumprogrammas ir jāpārskata un nepieciešamības gadījumā 
jāpārveido, lai tās būtu pieejamas arī nerezidentiem lietotājiem; uzsver, ka savietojamība 
ir nepieciešama vietējā, reģionālā un dalībvalstu, kā arī ES līmenī;

36. aicina dalībvalstis izmantot IKT instrumentus, lai uzlabotu pārredzamību un
pārskatatbildību, mazinātu administratīvo slogu, uzlabotu administratīvos procesus, 
samazinātu oglekļa dioksīda emisijas, ietaupītu publiskos līdzekļus un veicinātu plašāku 
līdzdalības demokrātiju, vienlaikus palielinot uzticību un paļāvību;

37. pauž nožēlu, ka ir atlikts likumdošanas priekšlikums, kura mērķis ir līdz 2015. gadam 
nodrošināt publiskā sektora tīmekļa vietņu pilnīgu pieejamību; atzinīgi vērtē ceļvedi 
digitālajai iekļaušanai un prasa īstenot Tīmekļa pieejamības iniciatīvu un Tīmekļa satura 
pieejamības pamatnostādnes e-pārvaldes portālos;

38. vērš uzmanību uz to, ka pasažieriem joprojām ir sarežģīti rezervēt un iegādāties biļetes 
multimodāliem ceļojumiem ES, un aicina Komisiju, dalībvalstis un transporta nozares 
uzņēmumus nodrošināt integrētas multimodālas biļešu tirdzniecības sistēmas izveidi līdz 
2015. gadam;

39. atzinīgi vērtē e-rēķinu sagatavošanas iniciatīvu, kuras mērķis ir panākt, lai līdz 
2020. gadam e-rēķinu sagatavošana kļūst par dominējošo rēķinu izrakstīšanas veidu ES, 
kā arī Komisijas lēmumu izveidot Eiropas forumu par e-rēķinu sagatavošanu, kurā 
piedalītos dažādas ieinteresētās personas;

40. uzsver būtiskās priekšrocības, ko sniedz e-rēķinu sagatavošana (īsāks apmaksas laiks, 
mazāk kļūdu, efektīvāka PVN iekasēšana, drukāšanas un nosūtīšanas izmaksu 
samazināšanās un komerciālo darbību integrēta apstrāde), un aicina nozares pārstāvjus un 
Eiropas standartizācijas organizācijas turpināt centienus, lai veicinātu konverģenci virzībā 
uz vienotu datu modeli e-rēķinu sagatavošanai;

41. norāda, ka e-parakstu regulējuma atšķirības dalībvalstīs joprojām ir lielākais šķērslis ES 
vienotā tirgus pienācīgai darbībai un it īpaši pakalpojumu sniegšanai; uzskata, ka ir 
būtiski izveidot vienotu sistēmu e-parakstu atzīšanai visā ES;

42. uzsver — lai atvieglotu e-rēķinu plašu izmantošanu, svarīga ir juridiskā noteiktība, 
skaidra tehniskā vide un atvērti un savienojami risinājumi attiecībā uz e-rēķinu 
sagatavošanu, kam jāpamatojas uz tiesiskām prasībām, komerciālām darbībām un 
vienotiem tehniskajiem standartiem.
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Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam 
Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, 
Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena 
Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav 
Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert 
Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad 
Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita 
Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van 
Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Ioan Enciu, Vicente Miguel 
Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, 
Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej 
Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău


