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IEROSINĀJUMI

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

1. atbalsta Komisijas ierosinājumu ar Akta par vienoto tirgu palīdzību uzsākt vispārīgas 
un pragmatiskas debates visā Eiropā par vienotā tirgus priekšrocībām un izmaksām 
un aicina Komisiju nodrošināt iekšējā tirgus noteikumu efektīvu piemērošanu, kas 
mazinātu administratīvos šķēršļus, kuri rada slogu pilsoņiem; 

2. atzinīgi vērtē mērķi vienoto tirgu galvenokārt orientēt uz Eiropas pilsoņu interesēm, 
jo viņi ir galvenais dzinējspēks ekonomiskās darbības atjaunošanai Eiropā, tas no 
jauna viestu uzticēšanos vienotajam tirgum; 

3. piekrīt pārliecībai, ka Eiropas vienotā tirgus perfekta izveide varētu kalpot par 
pamatu politiskās un ekonomiskās integrācijas procesa pabeigšanai;

4. piekrīt mērķim Eiropas līmenī kopīgi veidot vienotu konkurētspējīgu tirgu, kā arī 
ambiciozajam mērķim izstrādāt vērienīgāku tirgus sociālās ekonomikas politiku, kas 
varētu palīdzēt pārvarēt problēmas, ar kurām patlaban saskaramies, radīt jaunas 
darba iespējas un veicināt pārdomātu, „zaļu” un iekļaujošu izaugsmi, kas nozīmē 
kopīgas priekšrocības gan uzņēmumiem, gan pilsoņiem;

5. atzinīgi vērtē Komisijas aicinājumu dalībvalstīm līdz 0,5 % samazināt to vienotā 
tirgus direktīvu proporciju, kas vēl nav transponētas valsts tiesību aktos, un kopā ar 
transponēšanas pasākumiem darīt zināmas to korelācijas tabulas;

6. vēlreiz uzsver prasību būtiski samazināt to Komisijas uzsākto pārkāpuma procedūru 
ilgumu, kuras dalībvalstīm uzliek par pienākumu ievērot ES tiesību aktus, un pauž 
nožēlu, ka šīm procedūrām nav tiešas ietekmes uz ES pilsoņiem vai iedzīvotājiem, 
kuri būtu varējuši ciest no tā, ka ES tiesību akti netiek ievēroti;

7. apstiprina, ka dalībvalstīm ir pienākums pieņemt un īstenot Eiropas tiesību aktus par 
iekšējo tirgu un ar to saistītajām Eiropas pilsoņu tiesībām; 

8. atbalsta Komisijas vēlmi, sagatavojot tiesību aktu tekstus par iekšējo tirgu, vairāk 
apspriesties ar pilsonisko sabiedrību (ar tādām iesaistītajām personām kā NVO, 
arodbiedrības, darba devēji utt.);

9. uzskata, ka lūgumrakstu iesniegšanas process var sniegt pozitīvu ieguldījumu pilsoņu 
piekļuves iekšējam tirgum uzlabošanā;

10. uzskata, ka ES ir jāmaina pilsoņu priekšstats par vienoto tirgu, informējot cilvēkus 
par tā sniegtajām priekšrocībām un palīdzot viņiem tās izprast;
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11. aicina Komisiju pieņemt skaidri un vienkārši formulētu „Pilsoņu hartu” par tiesībām 
dzīvot un strādāt jebkurā vietā ES teritorijā un izveidot mērķtiecīgu daudzvalodu 
komunikāciju par ikdienas problēmām, ar kurām pilsoņi saskaras, pārvietojoties, 
iepērkoties vai tirgojoties Eiropas teritorijā, un sociālās aizsardzības, veselības 
aprūpes, patērētāju aizsardzības un vides aizsardzības standartus, uz kuriem viņi 
varētu paļauties;

12. aicina aktīvi sekmēt vienas pieturas punktu „Tavas ES tiesības” izveidi to pilsoņu 
ērtībām, kuri vēlas saņemt konsultācijas vai meklē tiesiskās aizsardzības iespējas, lai 
Eiropas pilsoņus informētu par iekšējā tirgus būtību, un uzskata, ka Eiropas 
Parlamentam šis jautājums ir jāizskata savā saziņas stratēģijā;

13. aicina Komisiju iesniegt praktiskus priekšlikumus attiecībā uz to, kā paplašināt 
patērētāju aizsardzību pret negodīgu komercpraksi, attiecinot to arī uz mazajiem 
uzņēmumiem un atsevišķiem pilsoņiem;

14. mudina apsvērt iespēju iekšējā tirgū izmantot alternatīvus strīdu izšķiršanas 
mehānismus, nodrošinot iespēju tos izmantot arī tiešsaistē;

15. atzīmē SOLVIT pozitīvo lomu Eiropas pilsoņu izdevumu samazināšanā un to 
problēmu neformālā risināšanā, ar kurām pilsoņiem un uzņēmumiem nākas 
saskarties tādēļ, ka valsts iestādes nepareizi piemēro iekšējā tirgus tiesību aktus;

16. ar īpašu interesi izskata centienus ES izveidot modernu, efektīvāku un iedarbīgāku 
transporta tīklu, kas, pārvarot attālumus, satuvina Eiropas pilsoņus un palīdz stiprināt 
piederības sajūtu un pilsonības apziņu;

17. uzskata, ka patērētāju aizsardzības režīmu un datu aizsardzības uzlabošana visā ES 
teritorijā var nodrošināt patērētāju paļāvību attiecībā uz pārrobežu tiešsaistes 
darījumiem;

18. uzsver, ka vienotā tirgus izveidei ir jāturpinās, pilnībā ievērojot Eiropas Savienības 
pilsoņu un iedzīvotāju tiesības, kas paredzētas Pamattiesību hartā.


