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Godātais priekšsēdētāj!

Saistībā ar minēto procedūru Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja ir nolēmusi 
atzinumu Jūsu vadītajai komitejai iesniegt vēstules formā.

Komiteja nolēma aicināt par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šīs vēstules pielikumā izklāstītos ierosinājumus.
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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā ņemt vērā šādus ierosinājumus:

A. tā kā Savienības 2021. gada budžets ir pirmais budžets daudzgadu finanšu shēmas 
(DFS) 2021.–2027. gadam ietvaros;

B. tā kā Parlaments kopš 2018. gada novembra ir bijis gatavs risināt sarunas par DFS, bet 
Padome līdz šim nav iesaistījusies pilnvērtīgās sarunās, un tā kā iespējas panākt 
vienošanos pastāvīgi samazinās;

C. tā kā iekšējais tirgus kopš tā aizsākumiem ir nozīmīgs izaugsmes, konkurētspējas un 
nodarbinātības veicinātājs Savienībā, kas ir ļāvis nodrošināt personu, preču, 
pakalpojumu un kapitāla brīvāku apriti Savienībā, ir radījis jaunas iespējas un 
apjomradītus ietaupījumus Eiropas uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem un 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), ir veicinājis darbvietu radīšanu un 
piedāvājis patērētājiem lielāku izvēli par zemākām cenām, vienlaikus garantējot 
patērētāju aizsardzību un piedāvāto produktu un pakalpojumu augstu kvalitāti; tā kā 
iekšējais tirgus ir viens no pamatfaktoriem, lai panāktu pāreju uz resursu ziņā efektīvu 
un energoefektīvu ilgtspējīgu ekonomiku nolūkā reaģēt uz aizvien lielāko spiedienu, 
ko rada klimata pārmaiņas; tā kā vienotā tirgus izveides pabeigšana būtu jāsaglabā kā 
viena no 2021. gada budžeta prioritātēm;

D. tā kā digitālais vienotais tirgus būtu jāuzskata par vienu no galvenajiem elementiem 
kopējā vienotajā tirgū, kura efektīva īstenošana ir obligāts priekšnoteikums vienotā 
tirgus efektīvai darbībai kopumā, no kā labumu gūst gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi,

1. atzinīgi vērtē ieceri, ko paudis EP referents par budžeta III iedaļu, Vienotā tirgus 
programmai 2021. gadā piešķirt 883 miljonus EUR (2018. gada cenās), kas atbilst 
Parlamenta priekšlikumam par nākamo daudzgadu finanšu shēmu (2021.–2027. gads), 
kurā salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu izdevumi politikas kopā “Vienotais 
tirgus” ir ievērojami — gandrīz uz pusi (t. i., par 48,5 % 2018. gada cenās) — 
palielināti, ņemot vērā paredzamo minētās programmas izdevumu profilu, kas skaidri 
liecina par tās nozīmīgumu; uzsver, ka turpmākajās sarunās šis apropriāciju samērs ir 
jāsaglabā; pauž vilšanos par Eiropadomes priekšsēdētāja iesniegto pārskatīto sarunu 
satvaru attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam un pašu resursiem, kurā Vienotā tirgus 
programmai paredzētās apropriācijas ir samazinātas par aptuveni 57,1 %;

2. mudina dalībvalstis saglabāt augstu saistību līmeni attiecībā uz jauno Vienotā tirgus 
programmu1 (tostarp bijušajām COSME darbībām), kas risina vienotā tirgus 
sadrumstalotības problēmu, palielinot patērētāju ietekmi un aizsargājot tos, kā arī dodot 
iespēju mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) pilnībā 
izmantot priekšrocības, kuras sniedz labi funkcionējošs vienotais tirgus, kas ir 
nepieciešams Eiropas ekonomikas attīstībai, vienlaikus koncentrējoties uz ilgtspēju;

1 COM(2018) 441 final.
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3. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumus “Eiropas digitālās nākotnes veidošana” un 
“Eiropas Datu stratēģija”, kā arī Komisijas Balto grāmatu par mākslīgo intelektu, jo 
visas trīs iniciatīvas ietver svarīgus apsvērumus saistībā ar patērētāju aizsardzību un 
saskaņotiem noteikumiem attiecībā uz uzņēmumiem vienotajā tirgū; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt pietiekamu finansējumu Komisijas digitālajām iniciatīvām ar DFS saistīto 
programmu ietvaros;

4. atzinīgi vērtē jaunās iniciatīvas, ko Komisija ierosinājusi saistībā ar Eiropas zaļo kursu, 
un jo īpaši iniciatīvu “Patērētāju ietekmes palielināšana pārejai uz zaļo ekonomiku”, jo 
patērētāju mudināšanai izmantot ilgtspējīgus patēriņa modeļus ir būtiska nozīme zaļā 
kursa prioritāšu īstenošanā; uzsver, ka saskaņā ar Vienotā tirgus programmu (DFS) 
īstenotās turpmākās patērētāju politikas ietvaros ir svarīgi palielināt patērētāju 
informētību un novirzīt finansējumu darbībām, kas veicina ilgtspējīgu patēriņu;

5. uzsver — lai panāktu visaptverošu ilgtspējīga patēriņa modeļu ieviešanu, vienotā tirgus 
noteikumiem ir būtiska nozīme tādu produktu un pakalpojumu, procesu un 
uzņēmējdarbības modeļu stimulēšanā, kuru mērķis ir panākt apriti, izmantojot 
ilgtspējības un noturības prasības saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem; atgādina — 
lai atbalstītu mūsu ekonomikas pārkārtošanos uz ilgtspējīgu modeli, vienlaikus 
saglabājot mūsu konkurētspēju, būtu jānodrošina pienācīgs finansējums mērķtiecīgām 
darbībām, izmantojot Vienotā tirgus programmu (DFS);

6. prasa piešķirt papildu resursus, lai pilnībā īstenotu vienoto digitālo vārteju, kuras 
ieviešana daudzās dalībvalstīs var aizkavēties; norāda, ka e-pārvaldes programmas, kuru 
mērķis ir modernizēt publisko pārvaldi un pievērsties sabiedrisko pakalpojumu 
digitalizācijai, sniedz pievienoto vērtību visiem vienotajā tirgū iesaistītajiem, jo īpaši 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem; atgādina, ka ir jāpiešķir pietiekami līdzekļi, lai būtu 
iespējams sākt īstenot vērienīgus projektus šajā jomā;

7. atgādina, ka patērētāju aizsardzība ir viena no iedzīvotājiem svarīgākajām ES politikas 
jomām, kas jo īpaši atbalsta neaizsargātās situācijās nokļuvušus patērētājus; uzsver, ka 
ir pastāvīgi jāuzlabo patērētāju politika, jo īpaši ņemot vērā jaunās problēmas gan 
digitālajā, gan fiziskajā sfērā, pienācīgi finansējot un izpildot spēkā esošos noteikumus, 
kuru mērķis jo īpaši ir apkarot negodīgu komercpraksi vienotajā tirgū;

8. uzsver, ka vienotā tirgus noteikumu efektīvai izpildei ir svarīga nozīme patērētāju 
aizsardzības politikā, nodrošinot, ka patērētājiem tiek piedāvāti droši un atbilstīgi 
produkti un pakalpojumi gan tiešsaistes, gan bezsaistes tirgos; uzsver, ka ir vajadzīga 
lielāka sadarbība starp tirgus uzraudzības iestādēm ES līmenī un ir jāstiprina spēkā 
esošais regulējums; tādēļ prasa piešķirt šai jomai īpašu finansējumu no Vienotā tirgus 
programmas (DFS);

9. uzsver, ka ir svarīgi palielināt saistību apropriācijas muitas savienības modernizācijai, 
lai atbalstītu Savienības Muitas kodeksa (Kodekss) īstenošanu un elektronisko muitas 
sistēmu attīstību; norāda, ka politikas kopā “Vienotais tirgus” ir paredzētas apropriācijas 
tikai programmas “Muita” finansēšanai, tomēr uzskata, ka šajā kopā būtu jāiekļauj arī 
muitas kontroles iekārtu instrumenta2 finansējums; vienlaikus uzsver, ka 31 % 

2 COM(2018) 442 final.
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samazinājums, kas paredzēts Eiropadomes priekšsēdētāja iesniegtajā priekšlikumā 
attiecībā uz programmu “Muita” un finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles 
iekārtām, apdraud abu programmu mērķu sasniegšanu;

10. pauž bažas, ka Padomes nespēja vienoties par sarunu nostāju varētu aizkavēt sarunas ar 
Parlamentu un rada risku, ka aizkavēsies to programmu stāšanās spēkā, kurām jāsāk 
darboties 2021. gadā — tas jo īpaši attiecas uz jaunā Vienotā tirgus programmu, kā arī 
programmu “Muita” un muitas kontroles iekārtu instrumentu, kas nav patlaban īstenotas 
programmas turpinājums, bet gan jauna iniciatīva.


