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IEROSINĀJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības (IMCO) komitejas atbildība budžeta 

procedūrā attiecas uz budžeta pozīcijām 2. sadaļā (“Iekšējais tirgus, rūpniecība, 

uzņēmējdarbība un MVU”), 14. sadaļā (“Nodokļu politika un muitas savienība”) un 

33. sadaļā (“Tiesiskums un patērētāji”); 

2. atgādina, ka nostiprinātam un labi funkcionējošam vienotajam tirgum ir būtiska nozīme, 

lai Savienība spētu izturēt satricinājumus; uzsver, ka no Savienības budžeta ir jāatbalsta 

pāreja uz aprites ekonomiku un iekļaujošs, pieejams, daudzveidīgs un konkurētspējīgs 

vienotais tirgus; 

3. uzsver, ka ir svarīga spēcīga patērētāju politika, kas stiprina patērētāju drošību un 

informētību un pielāgo patērētāju tiesības sabiedrības, tehnoloģiju un ekonomikas 

pārmaiņām, piemēram, lielajiem datiem, lietiskajam internetam, aprites ekonomikai, tā 

sauktajam sadarbīgajam patēriņam un e-komercijai; šajā sakarībā atgādina, ka ir svarīgi 

nodrošināt patērētāju rīcībspējas palielināšanu un izglītošanu, kā arī produktu drošību un 

tirgus uzraudzību iekšējā tirgū, tostarp digitālajā vienotajā tirgū; uzsver, ka jauni 

izaicinājumi patērētāju politikas jomā būtu jārisina, piešķirot atbilstīgu budžetu; 

4. atzinīgi vērtē to, ka 2017. gada budžeta procedūrā lielākā daļa IMCO komitejas svarīgāko 

prioritāšu vienotā tirgus, muitas savienības un patērētāju aizsardzības jomā ir pienācīgi 

ņemtas vērā, piešķirot atbilstošu apropriāciju apmēru; 

5. atzinīgi vērtē programmai COSME prioritārā kārtā piešķirtās apropriācijas, jo tā ir svarīgs 

instruments, ar kuru tiek atbalstīta uzņēmējdarbība un investīcijas izaugsmē un 

nodarbinātībā; 

6. tomēr pauž bažas par COSME budžeta 02 02 02. pozīcijas “Finansējuma pieejamības 

uzlabošana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) kapitāla un aizņēmumu veidā” 

samazināšanu, jo MVU un mikrouzņēmumiem joprojām ir grūti rast atbilstīgu 

finansējumu; uzskata, ka efektīvs finansiālais satvars, tostarp lielāka riska kapitāla 

pieejamība un principa “vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem” īstenošana pilnā 

apmērā, veicinās pētniecību, inovāciju, aprites ekonomikas uzņēmējdarbības modeļu 

pieņemšanu, MVU un mikrouzņēmumu darbības paplašināšanu un internacionalizāciju, 

kas savukārt palīdzēs paaugstināt konkurētspēju, atbalstīt izaugsmi un radīt darbvietas; 

7. uzsver, ka 2017. gadā ir jāpiešķir atbilstīgs finansējums Eiropas Biznesa atbalsta tīklam, 

lai veicinātu MVU izaugsmi un palīdzētu tiem pārvarēt problēmas, kas saistītas ar piekļuvi 

vienotajam tirgum un pasaules mēroga tirgum; 

8. atgādina, ka ir jāfinansē daudzvalodu rīks, kas paredzēts strīdu izšķiršanas tiešsaistē (SIT) 

platformai; uzsver, ka labi funkcionējošas SIT sistēmas var veicināt patērētāju uzticēšanos 

un stiprināt pārrobežu e-komerciju; 

9. atzinīgi vērtē līdzekļu piešķiršanu muitas savienības modernizēšanai, tādējādi atbalstot 

Savienības Muitas kodeksa laicīgu īstenošanu un elektronisku muitas sistēmu izstrādi, 
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kuras rezultātā tiktu radīti efektīvi instrumenti krāpšanas apkarošanai un patērētāju 

aizsardzības un godīgas konkurences garantēšanai; tomēr pauž nožēlu par Padomes 

nostāju attiecībā uz līdzekļu piešķiršanu budžeta 14 02 01. pozīcijai “Atbalsts muitas 

savienības darbībai un modernizācijai”, kas var apdraudēt muitas savienības 

modernizācijai izšķiroši svarīgu instrumentu pienācīgu finansēšanu; 

10. atbalsta finansējuma turpināšanu Vienotā tirgus forumam, kas ir noderīgs labāku tirgus 

apstākļu veidošanā Eiropas uzņēmumiem, un plāno uzraudzīt situāciju, lai nodrošinātu, ka 

to pienācīgi finansē no budžeta 02 02 01. pozīcijas; 

11. uzsver, ka vienotajā tirgū svarīga loma ir standartizācijai, kas nodrošina produktu un 

pakalpojumu savietojamību un veicina uzņēmumu konkurētspēju; uzsver, ka standarti 

būtu jānosaka atbilstīgi tirgus apstākļiem, atklāti un iekļaujoši, kā arī iesaistot patērētājus 

un ieinteresētās personas, lai MVU varētu tos viegli ievērot; atzinīgi vērtē budžeta atbalsta 

turpināšanu 2017. gadā, kas nodrošina to standartizācijas pasākumu finansiālo ilgtspējību, 

efektivitāti un lietderību, kurus veic Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN), Eiropas 

Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (CENELEC) un Eiropas telesakaru standartu 

institūts (ETSI); 

12. pieņem zināšanai finansējuma piešķiršanu iekšējā tirgus pārvaldības instrumentiem, 

tostarp SOLVIT; atgādina, cik svarīgi ir stiprināt un optimizēt pašreizējos MVU 

paredzētos instrumentus, lai vienkāršotu šo uzņēmumu pārrobežu darbības paplašināšanu; 

mudina Komisiju un dalībvalstis lielāku uzmanību pievērst produktu kontaktpunktu un 

vienoto kontaktpunktu darbības saskaņošanai un uzlabošanai; uzskata, ka ir jāturpina 

strādāt, lai nodrošinātu, ka esošie instrumenti spēj labi darboties kopā, tādējādi pēc 

iespējas palielinot piešķirto līdzekļu pievienoto vērtību; atbalsta vienotās digitālās vārtejas 

iniciatīvu; 

13. aicina finansēt jaunus izmēģinājuma projektus “Pārrobežu e-tirdzniecības dinamiska 

attīstība, izmantojot efektīvus paku piegādes risinājumus”, lai ievāktu informāciju par 

paraugpraksi paku piegādes jomā, “Algoritmiskās apzināšanās veidošanas iniciatīva”, 

kura mērķis ir uzlabot algoritmisko pārredzamību, palielināt informētību, kas nāktu par 

labu pilsoņiem un demokrātijai, un veicināt digitālā vienotā tirgus attīstību, un “Tīmekļa 

pieejamības prasību piemērošana tīmekļa autorēšanas rīkiem un platformām pēc 

noklusējuma (tīmekļa pieejamība pēc noklusējuma)”, lai stimulētu un atbalstītu Eiropas 

standarta pieejamības prasību pieņemšanu. 

 

 



 

AD\1103532LV.doc 5/5 PE584.233v02-00 

 LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 5.9.2016    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

23 

6 

3 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola 

Danti, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa 

Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Margot 

Parker, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel 

Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco 

Zullo 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Filiz Hyusmenova, Emma 

McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Josef Weidenholzer 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Pál Csáky, Judith Sargentini, Michaela Šojdrová 

 
 


