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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu „Vienotais tirgus cilvēku uztverē” (SEC(2011)1003) kā 
lietderīgu instrumentu, lai iedzīvotāju svarīgākās problēmas darītu zināmas politikas 
veidotājiem, kā arī lai informētu iedzīvotājus un uzņēmumus par problēmām, kas varētu 
rasties iekšējā tirgū;

2. atzinīgi vērtē vienoto kontaktpunktu (PSC) darbību, kuri atvieglo pieeju informācijai par 
uzņēmējdarbības iespējām dalībvalstīs, visas nepieciešamās formalitātes attiecībā uz 
uzņēmuma izveidi ļaujot veikt vienā valsts kontaktpunktā;

3. atzinīgi vērtē SOLVIT, dienesta „Tavs Eiropas padomdevējs”, Eiropas Biznesa atbalsta 
tīkla, Eiropas patērētāju centru, Europe Direct kontaktcentra un Eiropas Nodarbinātības 
dienestu tīkla pozitīvo lomu, piedāvājot risinājumus reālām problēmām iekšējā tirgū; 
aicina Komisiju atrast veidu, kā uzlabot koordināciju starp šiem dienestiem un kā 
izvairīties no dubulta darba veikšanas un dubultas resursu izmantošanas;

4. aicina Komisiju pievērsties vienota tiešā kontaktpunkta nodrošināšanai iedzīvotājiem un 
patērētājiem, izmantojot Komisijas pārstāvniecības visās dalībvalstīs; uzskata, ka 
vienotais tiešais kontaktpunkts visās dalībvalstīs patiešām ļaus panākt to, ka iekšējais 
tirgus kļūs pieejamāks iedzīvotājiem, patērētājiem un uzņēmumiem;

5. norāda uz milzīgo skaitu lūgumrakstu, ko saņēmusi Parlamenta Lūgumrakstu komiteja un 
kas attiecas uz iedzīvotāju problēmām iekšējā tirgū, jo īpaši saistībā ar ES tiesību aktu 
nepareizu transponēšanu vai īstenošanu; aicina Komisiju savā ziņojumā iekļaut faktus par 
Parlamenta Lūgumrakstu komitejai iesniegtajiem lūgumrakstiem un to rezultātus; uzsver, 
ka lūgumrakstu iesniegšanas process ir jāizmanto efektīvāk, lai uzlabotu ES likumdošanas 
procesu, cita starpā nodrošinot, ka iedzīvotāji ir labāk informēti par savām tiesībām 
iesniegt lūgumrakstu;

6. aicina Komisiju norādīt galvenos ES tiesību aktus, kas attiecas uz visām aplūkotajām 
problēmām, lai iedzīvotājiem, patērētājiem un uzņēmumiem sniegtu noderīgu informāciju 
un lai tie gūtu labāku izpratni par ziņojumu;

7. aicina Komisiju nākamajos ziņojumos uzsvērt attiecīgās darbības, par kurām tā ir 
nepārprotami atbildīga, tādas kā savlaicīga un atbilstoša rīcība, ja dalībvalstis ir nepareizi 
transponējušas ES tiesību aktus, ES tiesību aktu atbilstīgas īstenošanas nodrošināšana un 
neatbilstīgu tiesību aktu pārbaude;

8. aicina Komisiju par katru aplūkoto problēmu izveidot tabulu, norādot atbildīgos par visu 
konstatēto pamatcēloņu novēršanu;

9. aicina Komisiju rast iespēju, kā ziņojumu par ES pilsonību turpmāk apvienot ar ziņojumu 
„Vienotais tirgus cilvēku uztverē”, lai izvairītos no dubulta darba veikšanas un 
neskaidrības un aizsargātos pret risku nodalīt problēmas no to risinājumiem.


