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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā ieguldījumu līmenis Eiropas Savienībā ir 
samazinājies aptuveni par 15 % salīdzinājumā ar 2007. gadu, kad tas bija visaugstākais;

B. tā kā šāds ieguldījumu trūkums apgrūtina ekonomikas atveseļošanos, darbvietu radīšanu, 
ilgtermiņa izaugsmi, kā arī mūsu rūpniecības nozares un visa vienotā tirgus konkurētspēju, 
un līdz ar to var aizkavēties stratēģijā “Eiropa 2020” izvirzīto mērķu sasniegšana;

C. tā kā ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšana un pilnveide būtu jābalsta uz 
holistisku pieeju, īstenojot savstarpēji saistītas un saskaņotas politiskās pamatnostādnes, ar 
ko veicina gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, kā arī konkurētspēju, un rada 
labākas un ilgtspējīgākas darbvietas, nevis orientējas vienīgi uz deficīta samazināšanu, un 
tā kā viens no priekšnoteikumiem šo mērķu sasniegšanai ir labi funkcionējoša, efektīva un 
līdzsvarota vienotā tirgus sniegto priekšrocību pilnīga izmantošana, kura pamatā ir 
nostiprināta rūpnieciskā bāze;

D. tā kā Komisijai būtu jāuzrauga vienotais tirgus, ņemot vērā ar ekonomikas pārvaldības 
sistēmu saistīto pasākumu īstenošanas kvalitāti; tā kā Komisijai ikgadējā pārvaldības 
pārbaudē un rezultātu apkopojumā būtu jānorāda šķēršļi, kas kavē vienotā tirgus tiesību 
aktu īstenošanu; tā kā, veicot uzraudzību, būtu jāizvērtē, cik lielā mērā patērētāji, 
iedzīvotāji un uzņēmumi gūst vienādu labumu no vienotā tirgus, un jāņem vērā 
problēmas, ar kurām saskaras patērētāji un uzņēmumi, kas darbojas visā vienotajā tirgū, jo 
īpaši jomās, kurās dalībvalstis nav īstenojušas vai izpildījušas vienotā tirgus tiesību aktus;

E. tā kā vienotā tirgus izveides pabeigšana publiskā iepirkuma un patērētāju aizsardzības 
jomā sekmētu IKP pieaugumu par EUR 300 miljardiem gadā;

F. tā kā ir izstrādāts Investīciju plāns Eiropai, ar ko nākamajos trijos gados jauniem 
ieguldījumiem paredz piesaistīt EUR 315 miljardus;

G. tā kā Eiropas Savienībā ir vērojama dziļa konkurētspējas krīze un aizvien jaunus 
uzdevumus izvirza globālā ekonomika un vienotais tirgus, kurā vienīgi konkurētspējīgas 
tautsaimniecības spēs radīt darbvietas un paaugstināt savu iedzīvotāju dzīves līmeni,

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas paziņojumā „Investīciju plāns Eiropai” (COM(2014)0903), 
paziņojumā „Elastīguma vislabākā izmantošana saskaņā ar stabilitātes un izaugsmes pakta 
esošajiem noteikumiem” (COM(2015)0012) un priekšlikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (COM(2015)0010) ir uzsvērts, 
ka par prioritāru ir jānosaka pārskatītās ekonomikas pārvaldības sistēmas tieša sasaiste ar 
reālās ekonomikas vajadzībām, vienotā tirgus izveides pabeigšana un digitālā vienotā 
tirgus izveide;

2. uzskata, ka ekonomikas pārvaldības sistēma ir ārkārtīgi svarīga politiskā iniciatīva, kas ir 
pamatā stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem un pamatiniciatīvām, kuru nolūks ir pilnībā 
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izmantot vienotā tirgus neapgūto izaugsmes potenciālu; uzskata, ka, pilnībā izmantojot 
vienotā tirgus izaugsmes potenciālu, dalībvalstis vieglāk izpildīs ekonomikas pārvaldības 
sistēmā ietvertos mērķus; turklāt uzskata, ka vienotā tirgus galvenie dalībnieki ir patērētāji 
un uzņēmumi;

3. uzsver, ka vienotais tirgus ir galvenais izaugsmes un darbvietu radīšanas dzinējspēks un 
ka galvenā izaugsmes joma ir digitālais vienotais tirgus, kas ir īstens pārrobežu tirgus 
preču un pakalpojumu pārdošanai tiešsaistē un publiskam iepirkumam;

4. uzsver, ka ekonomikas krīze ir skaidri apliecinājusi, cik būtiski ir nostiprināt Eiropas 
Savienības un dalībvalstu virzību ceļā uz tādu ekonomiku, kuras pamatā ir pētniecība un 
inovācija, tehnoloģija un zināšanas, veicinot tirgus pieejamību un mobilitāti gan attiecībā 
uz patērētājiem, gan uzņēmumiem, attīstot digitālo vienoto tirgu, novēršot vienotā tirgus 
sadrumstalotību Savienībā, pienācīgi īstenojot un izpildot vienotā tirgus tiesību aktus 
dalībvalstīs un būtiski palielinot ieguldījumus reālajā ekonomikā, jo īpaši nozarēs, kas 
veicina ilgtspējīgu attīstību, resursefektivitāti un enerģētikas pārkārtošanu, vienlaikus 
sekmējot strauju nodarbinātības izaugsmi un ekonomisko konverģenci starp dalībvalstīm 
un mazinot atšķirības starp eurozonas dalībvalstīm un tām dalībvalstīm, kuras eurozonai 
nav pievienojušās;

5. uzskata, ka vienlaikus ar Eiropas ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšanu ir 
jāpārskata pamata stratēģija „Eiropa 2020” un Eiropas pusgada cikls, lai sekmētu 
ilgtspējīgu un konkurētspējīgu izaugsmi; tāpēc prasa saistībā ar stratēģijas „Eiropa 2020” 
pārskatīšanu izstrādāt jaunu pieeju vienotajam tirgum un digitālajam vienotajam tirgum, 
pienācīgi iekļaujot vienotā tirgus prioritārās nozares un mērķus jaunā vienkāršotā 
pamatnostādņu, pamatuzdevumu vai pamatiniciatīvu kopumā;

6. atzinīgi vērtē minētās sistēmas efektivitātes pārskatīšanu, lai novērtētu, cik efektīvi un 
saskaņoti Komisija, Padome un dalībvalstis piemēro pārvaldības noteikumus; uzskata, ka 
tikai gadījumā, ja tas ir vajadzīgs, šai pārskatīšanai būtu jāsekmē vienotā tirgus 
pārvaldības sistēmas atkārtota izvērtēšana un jāizpēta minēto divu procesu iespējamā 
sinerģija;

7. atkārtoti aicina ieviest procedūras, ar kurām nodrošinātu atbilstošu Eiropas Parlamenta 
iesaisti ekonomikas pārvaldības ciklā, sekmējot to, lai Parlaments un Padome varētu 
pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi vienotā tirgus pārvaldības stiprināšanai, un jo īpaši 
tādus, kas vērsti uz jomām, kurās Savienības tiesiskais regulējums ir pieņemts saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru, kā paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 
294. pantā;

8. atkārtoti aicina Komisiju un Padomi noslēgt iestāžu nolīgumu ar Parlamentu, lai pilnībā 
garantētu Parlamenta lomu visā Eiropas pusgada procesā;

9. uzskata, ka ekonomikas pārvaldības sistēmai ir jābūt iekļaujošai, pārredzamākai un ne tik 
sarežģītai, vienlaikus ņemot vērā dalībvalstu īpatnības, un ka politiskās prioritātes arī ir 
jāapspriež aptverošākā veidā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, vienlaikus 
norobežojoties no iesaistīto pušu personīgajām interesēm; 

10. uzskata, ka dalībvalstu parlamenti būtu ciešāk jāiesaista to pasākumu efektīvā īstenošanā, 
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kas noteikti ekonomikas pārvaldības sistēmā un saistībā ar vienotā tirgus pārvaldību;

11. uzsver, ka nolūkā no jauna panākt izaugsmi un radīt darbvietas ir būtiski, lai sabiedrība 
pieņemtu ekonomikas pārvaldības sistēmu, un tāpēc prasa Komisijai uzlabot Eiropas 
uzņēmējdarbības vidi, īpašu uzmanību pievēršot MVU, samazinot birokrātiju un 
nodrošinot finansējuma pieejamību; šajā ziņā atgādina, ka ir jāatbalsta MVU, lai tie 
piekļūtu arī ārpussavienības tirgiem, tādiem kā ASV, Kanāda, Ķīna un Indija;

12. uzstāj, ka vienotā tirgus darbības izvērtēšana būtu jāpadara par ekonomikas pārvaldības 
sistēmas daļu, ko panāktu, liekot pamatus ikgadējam vienotā tirgus ciklam un stiprinot 
vienotā tirgus pīlāru Eiropas pusgadā; atzīmē, ka šāda integrēta politikas sistēma varētu 
būt noderīgs ieguldījums nolūkā apzināt šķēršļus vienotā tirgus darbībai, vienlaikus 
sekmējot ES ekonomikas pārvaldības noteikumu īstenošanu; uzsver, ka pārskatīto 
publiskā iepirkuma direktīvu un jo īpaši šo direktīvu noteikumu par piešķiršanas 
kritērijiem pilnīga īstenošana var palīdzēt valstu iestādēm labāk izlietot publiskos 
līdzekļus un ilgtermiņā nepieļaut nevajadzīgas vidiskās un sociālās izmaksas, un līdz ar to 
labvēlīgi ietekmēt publisko finanšu stabilitāti;

13. ir pārliecināts, ka lielākie centieni ir jāvelta galvenajām prioritātēm, kas ietilpst Eiropas 
pusgada pīlāros; uzsver, cik būtiski ir galveno uzmanību pievērst jomām ar lielu Eiropas 
pievienoto vērtību saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem; aicina 
Komisiju sadarboties ar dalībvalstīm, lai apzinātu veidus, kā šos principus var īstenot 
efektīvāk;

14. aicina Komisiju iesniegt Parlamentam ikgadēju ziņojumu par vienotā tirgus integrāciju, 
īpašu uzmanību pievēršot galvenajām jomām ar lielāko izaugsmes potenciālu un iespējām 
radīt labākas un ilgtspējīgākas darbvietas, kurā tiktu izvērtēta konkrētām valstīm adresēto 
ieteikumu īstenošanas efektivitāte, kā arī vienotā tirgus tiesību aktu īstenošana un izpilde 
dalībvalstīs, un norāda, ka šo izvērtējumu kā papildinājumu varētu pievienot gada 
izaugsmes pētījumam;

15. atgādina, ka laba ekonomikas pārvaldība un tās ietekme var būt efektīva tikai tad, ja ir 
iesaistītas attiecīgās ieinteresētās personas; uzsver, ka, īstenojot un izstrādājot politikas 
pamatnostādnes, ES, dalībvalstīm, reģioniem, pašvaldībām un ieinteresētajām personām ir 
jāizmanto holistiska pieeja; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pilsoniskā dialoga 
demokrātisko principu, strukturēti iesaistot attiecīgās ieinteresētās personas ekonomikas 
pārvaldībā un jo īpaši Eiropas pusgada procesā;

16. uzsver, ka ir iespēja publiskā un privātā sektora naudu novirzīt ilgtspējīgiem projektiem, 
kas sniedz reālu pievienoto vērtību Eiropas sociālajai tirgus ekonomikai, un uzsver, ka 
tādas galvenās vienotā tirgus nozares kā transports, enerģētika, pakalpojumi un produkti, 
pētniecība un inovācija, kā arī digitālais vienotais tirgus ir atbilstīgs (vispiemērotākais) 
mērogs ieguldījumiem, kuri ir atzīti par tādiem, kas jāfinansē no investīciju projektu plānā 
paredzētajiem līdzekļiem;

17. atzinīgi vērtē papildu rīcības brīvību, kas paredzēta ar investīciju klauzulu, kura definēta 
Komisijas paziņojumā par elastīgumu; uzskata, ka šī jaunā iespēja ir maksimāli jāizmanto, 
lai mudinātu dalībvalstis vairāk ieguldīt projektos ar skaidru Eiropas pievienoto vērtību, 
kāda ir tiem projektiem, kas ciešāk saistīti ar vienotā tirgus un digitālā vienotā tirgus 
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turpmāku attīstību; uzskata, ka par strukturālām reformām ir jānosaka mērķorientēti 
ieguldījumi un reformas galvenajās vienotā tirgus izaugsmes nozarēs un valsts pārvaldes 
modernizācijā, jo īpaši saistībā ar e-pārvaldi un e-iepirkumu;

18. pauž bažas par to, ka atsevišķās valstīs netiek īstenoti konkrētai valstij adresētie ieteikumi 
(KVAI) un ka 2013. gadā pilnībā tika īstenoti tikai 12 % no KVAI; uzsver, ka KVAI ir 
jāīsteno labāk, lai atbalstītu izaugsmi un darbvietu radīšanu; aicina Komisiju nostiprināt 
dalībvalstīs līdzatbildību par KVAI, ciešāk iesaistot dalībvalstu parlamentus. 
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