
PA\854225LV.doc PE456.823v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2010/2277(INI)

19.1.2011

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par vienoto tirgu uzņēmumiem un izaugsmei
(2010/2277(INI))

Atzinumu sagatavoja: Sophie Auconie



PE456.823v01-00 2/4 PA\854225LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\854225LV.doc 3/4 PE456.823v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmei

1. atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumus, kuru mērķis ir padziļināt vienotā tirgus darbību;

2. uzsver, ka globalizētā pasaulē vienotajam tirgum jānodrošina pēc iespējas labāka 
uzņēmējdarbības vide un jāņem vērā MVU īpašās iezīmes, lai veicinātu darbavietu 
izveidi, inovācijas un uzņēmējdarbību visos ES reģionos, tostarp lauku apvidos; tādēļ 
atzinīgi vērtē plānoto Mazās uzņēmējdarbības akta novērtēšanu un principa „Vispirms 
domāt par mazākajiem” pastiprināšanu;

3. lai nepieļautu konkurences izkropļojumus, prasa Komisijai un dalībvalstīm novērst 
kavēšanos un trūkumus vienotā tirgus direktīvu transponēšanā;

4. uzsver, ka vienotā tirgus pieejamība visiem ES reģioniem ir viens no priekšnoteikumiem 
personu, preču, kapitāla un pakalpojumu brīvai plūsmai un līdz ar to stipram un 
dinamiskam vienotajam tirgum; šajā sakarībā norāda uz Savienības reģionālās politikas 
būtisko nozīmi infrastruktūras attīstības ziņā, it īpaši vismazāk attīstītajos un attālākajos 
reģionos; prasa attīstīt inovatīvus finansējuma avotus (piemēram, publiskā un privātā 
sektora partnerība, projektu obligācijas un maksa lietotājiem); aicina Komisiju un 
dalībvalstis kopīgi risināt jautājumu par tos projektus reglamentējošo noteikumu 
sarežģītību, kuri rada ieņēmumus;

5. uzsver, ka reģionālās politikas īstenošana ir būtiski svarīga stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanai un vienotā tirgus darbības padziļināšanai; norāda, ka strukturāliem 
mērķiem paredzētie ES līdzekļi jāpiešķir dinamiskā un tālredzīgā veidā, lai mazinātu 
starptautisko tirdzniecības nolīgumu iespējamo negatīvo ietekmi uz reģioniem un 
sagatavotu ES reģionus sociālekonomiskām pārmaiņām; prasa īstenot lietotājam 
draudzīgāku reģionālo politiku, tomēr vienlaikus prasa arī ieviest stingrākus noteikumus 
pret „līdzekļu iepirkšanu”, ar kuras palīdzību daži uzņēmumi var ļaunprātīgi izmantot 
Savienības finanšu instrumentus;

6. uzsver, ka reģioni, kas atrodas pie vienotā tirgus iekšējām robežām, ir pirmie, kuriem 
nākas saskarties ar šo robežu likvidēšanas sekām; prasa Komisijai ņemt vērā bažas par 
tādu pierobežas reģionu savstarpējo „sliekšņa ietekmi”, kuri ir salīdzinoši vienādi attīstīti, 
bet saņem būtiski atšķirīgu finansiālo atbalstu saistībā ar Savienības reģionālo politiku; 
prasa sarīkot debates par to, lai izveidotu objektīvu starpkategoriju starp pašreizējo 
konverģences mērķi un reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi;

7. prasa Komisijai skaidrot debatēs par Savienības reģionālās politikas nākotni minēto 
nosacītības principu, kas neatbilstīgas īstenošanas gadījumā varētu novest pie kaitējošu un 
nelietderīgu sankciju piemērošanas ar reģionālo politiku saistītā finansiālā atbalsta 
potenciālajiem saņēmējiem, t. i., uzņēmumiem un ES iedzīvotājiem;
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8. uzsver, ka pakalpojumi ir unikāls vienotā tirgus attīstības avots; uzsver, ka Pakalpojumu 
direktīva ir būtisks solis patiesa vienotā tirgus izveides virzienā un ka tās transponēšanai 
jānorit pēc iespējas ātri un pārredzami; it īpaši uzsver nepieciešamību pēc sociālā un 
reģionālā ziņā taisnīgas piekļuves vispārējas nozīmes pakalpojumiem;

Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem

9. uzskata, ka teritoriālā sadarbība (tostarp Eiropas teritoriālās sadarbības grupas un 
makroreģionālās stratēģijas) ir izšķirošs faktors redzamo un neredzamo robežu likvidēšanā 
vienotajā tirgū; šajā sakarībā aicina budžetā laikposmam pēc 2013. gada palielināt 
teritoriālajai sadarbībai paredzētos līdzekļus;

10. atzinīgi vērtē ierosinājumu izveidot Eiropas fonda statūtus; prasa izveidot Eiropas 
asociācijas statūtus, lai atvieglotu pilsoņu pārrobežu iniciatīvas un veicinātu ES 
pilsoniskuma attīstību aiz robežām;

Pārvaldība un partnerība vienotajā tirgū

11. atzinīgi vērtē Komisijas vairāklīmeņu pārvaldības pieeju, kas ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu reģionālo un vietējo politisko un ekonomisko dalībnieku patiesu līdzdalību;

12. prasa Komisijai vairāk iesaistīt Parlamenta Reģionālās attīstības komiteju un sadarboties 
ar to, lai nepārtraukti uzraudzītu vienotā tirgus padziļināšanas pašreizējo un potenciālo 
ietekmi uz reģioniem; tādēļ atzinīgi vērtē ideju par vienotā tirgus foruma izveidi.


