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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ES tiesību aktu panākumi vienmēr ir atkarīgi arī no to piemērošanas un 
savlaicīgas transponēšanas dalībvalstu tiesību aktos; uzskata, ka šajā jomā ir nepieciešama 
regulāra, rūpīga un efektīva kontrole, un aicina Komisiju iejaukties, ja transponēšanā 
novēroti trūkumi, un arī turpmāk cieši sadarboties ar Parlamentu šajā jautājumā;

2. atzinīgi vērtē Komisijas pausto apņemšanos risināt pilsoņu un uzņēmumu norādītās 
problēmas, kas ietekmē vienoto tirgu; tomēr izsaka neapmierinātību ar darba dokumenta 
virspusīgo saturu;

3. uzsver vajadzību risināt problēmas, ar kurām saskārušies pilsoņi un uzņēmumi; norāda, 
ka, neraugoties uz nedaudzajiem darba dokumentā iekļautajiem pierādījumiem, daudzās 
konstatētajās problemātiskajās jomās Komisija nesen ir veikusi ietekmes novērtējumus un 
nākusi klajā ar priekšlikumiem; stingri uzskata, ka darbības priekšlikuma gadījumā 
Komisijai ir jānodrošina spēcīgi un pārliecinoši pierādījumi par labu tiesību akta projektā 
izvēlētajam politiskajam risinājumam; aicina Parlamentu, izskatot projektu priekšlikumus, 
īpašu uzmanību pievērst Komisijas izstrādāto ietekmes novērtējumu precizitātei un 
pamatotībai, lai pieņemtie tiesību akti atbilstu gan pilsoņu, gan uzņēmumu vajadzībām;

4. uzskata, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt iedzīvotājiem, patērētājiem un uzņēmumiem 
visaptverošu, objektīvu un pienācīgu informāciju par to tiesībām iekšējā tirgū; aicina 
Komisiju un dalībvalstis risināt šo jautājumu prioritārā kārtībā, izstrādāt lietderīgas 
informācijas sistēmas un komunikācijas stratēģijas, īpaši attiecībā uz pilsoņu sociālajām 
tiesībām, un, svarīgākais, nodrošināt informācijas kampaņām nepieciešamos finanšu 
līdzekļus un izmantot tos lietderīgi; 

5. uzskata, ka ir svarīgi veikt informācijas apmaiņu un veicināt sadarbību starp dalībvalstu 
sistēmām, un šajā saistībā atzinīgi vērtē nesen panākto uzņēmumu reģistru savstarpējo 
savienojamību1; aizvien mudina īstenot administratīvo iestāžu pārrobežu sadarbību un 
uzlabot reģistru savstarpējo savienojamību ar centrālās platformas palīdzību; atzinīgi vērtē 
Komisijas iniciatīvas šajā nolūkā, piemēram, iniciatīvu izstrādāt sistēmu elektroniskai 
sociālā nodrošinājuma informācijas apmaiņai starp valstu sociālās nodrošināšanas 
sistēmām;

6. uzsver, ka iekšējā tirgus mobilitātes nodrošināšanā liela nozīme ir lēmumu un dokumentu 
juridiskā spēka piemērošanai un atzīšanai pārrobežu mērogā; sagaida, lai regula par 
mantošanas tiesībām tiktu nekavējoties piemērota visās ES dalībvalstīs; aicina Komisiju 
turpināt darbu saistībā ar civilstāvokļa aktu juridiskā spēka atzīšanu, pamatojoties uz 
2010. gada Zaļo grāmatu2 un 2011. gadā notikušajām apspriedēm, un pauž interesi par 
2013. gadā paredzētajiem likumdošanas priekšlikumiem;

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2012. gada 14. februāra normatīvā rezolūcija (2011/0038(COD)), P7_TA(2012)0033.
2 COM(2010)0747.
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7. atbalsta pausto apņemšanos risināt regulatīvā sloga jautājumu; šajā kontekstā atgādina 
Parlamenta iepriekšējo apņemšanos pieprasīt Komisijai jaunu tiesību aktu priekšlikumos 
noteikt līdzvērtīgas izmaksu kompensācijas; atgādina arī Parlamenta prasību pagarināt un 
paplašināt administratīvā sloga samazināšanas programmu un tādēļ gaida priekšlikumus 
par administratīvā sloga un regulatīvo traucēkļu samazināšanu, kuros tiktu risinātas 
daudzas svarīgākās pilsoņu un uzņēmumu problēmas vienotajā tirgū;

8. uzskata, ka stingra principa „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem” ievērošana 
nodrošinātu to, ka turpmākie tiesību akti nerada papildu grūtības un neērtības pilsoņiem 
un uzņēmumiem, kas iesaistās vienotajā tirgū;

9. uzsver — neraugoties uz tiesību aktu vienkāršošanu un administratīvā sloga samazināšanu 
uzņēmumiem, kuri vēlas izmantot iekšējā tirgus brīvības, principā ir jāizstrādā noteikumi 
par drošību un veselības aizsardzību patērētāju un darba ņēmēju aizsardzībai;

10. uzskata, ka īpaši svarīgi ir nodrošināt attiecīgo tiesību aktu efektīvu īstenošanu attiecībā uz 
iepirkšanos internetā, un atzinīgi novērtē priekšlikumu par tiešsaistes strīdu izšķiršanu; 
uzskata, ka ir nepieciešams labāk informēt patērētājus par viņu tiesībām; iecerējis rūpīgi 
izskatīt priekšlikumu par vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem un uzsver, ka ar 
tiem jānodrošina ļoti augsts patērētāju aizsardzības līmenis; vienlaikus aicina izstrādāt 
Eiropas standarta līgumu paraugus; uzskata, ka ir svarīgi pieņemt piemērotas tiesību 
normas attiecībā uz digitālo saturu;

11. saistībā ar efektīvu intelektuālā īpašuma aizsardzību norāda uz nepieciešamību apkarot 
viltošanu un pirātismu un uzsver, ka vienmēr ir jāpanāk līdzsvars starp tiesību īpašnieku 
un visu pārējo iesaistīto pušu interesēm un Eiropas pilsoņu personas datu aizsardzību. 
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