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PIELIKUMS

Projekts Padomes secinājumiem ″Prioritātes iekšējā tirgus jomā nākamajā desmitgadē″ –

Konkurētspējas padomes ieguldījums Lisabonas darba programmā pēc 2010. gada

PADOME (Konkurētspēja),

ATGĀDINOT 2009. gada 24. septembra secinājumus par ″iekšējā tirgus darbības uzlabošanu″,

1. PIEŅEM ZINĀŠANAI, ka iekšējais tirgus ir ES integrācijas stūrakmens un ir parādījis savu 

elastīgumu pašreizējā ekonomikas situācijā, un ka ES, apzinoties finanšu un ekonomikas 

krīzes ietekmi uz iekšējo tirgu, būtu jāgūst mācība un tā jāņem vērā nākotnē. Globālās 

ekonomikas apstākļos spēcīgs iekšējais tirgus nodrošina stabilu izaugsmi un darba vietas. 

UZSVER, ka ES ir jāturpina stiprināt un padziļināt tās iekšējo tirgu, lai risinātu jaunus 

uzdevumus. Saistībā ar jauno Komisijas un atjaunināto ES izaugsmes un nodarbinātības 

stratēģiju ES būtu pašreizējie problēmjautājumi jāizmanto kā iespējas un jāattīsta skaidra un 

saskaņota konkurētspējas stratēģija, lai nākamajā desmitgadē nodrošinātu labi funkcionējošu 

iekšējo tirgu. Tādēļ VIENOJAS, ka, pamatojoties uz stratēģiskām prioritātēm, būtu jāīsteno 

rīcības tajās jomās, kurās pilsoņi, patērētāji un uzņēmumi, it īpaši MVU un mikrouzņēmumi, 

gūst vislielāko ieguvumu.

2. UZSKATA, ka ir vairākas svarīgas jomas, kurām turpmākajos gados ir īpaši jāpievēršas, 

tostarp jānovērš vēl esošie šķēršļi. Tādēļ PAUŽ GANDARĪJUMU par Komisijas ierosmi –

par nākamā Komisijas sastāva svarīgu stratēģisku mērķi noteikt dinamisku iekšējā tirgus 

attīstības uzsākšanu.

3. AR GANDARĪJUMU PIEŅEM ZINĀŠANAI Komisijas ieceri veikt pamatīgu iekšējā tirgus 

analīzi, tostarp izvērtēt pašreizējo tiesisko regulējumu;  UZSVER šajā sakarībā, ka ir 

vajadzīga efektīva koordinācija, un AICINA nākamo Komisijas sastāvu iesniegt jaunu iekšējā 

tirgus tiesību aktu paketi, ierosinot konkrētas rīcības un vajadzības gadījumā – jaunas 

ierosmes; AICINA Komisiju ņemt vērā infrastruktūras tīkla vajadzības, kā arī veltīt pienācīgu 

uzmanību sociālajai dimensijai un vispārējas nozīmes pakalpojumiem, vienlaikus nodrošinot, 

ka MVU gūst ieguvumus; 
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4. Gaidot jauno iekšējā tirgus attīstības posmu, ATKĀRTOTI APSTIPRINA, cik svarīgi ir 

laikus un efektīvi īstenot pašreizējos pasākumus iekšējā tirgus jomā, pamatojoties uz 

panākumiem saistībā ar Vienotā tirgus pārskatu, it īpaši partnerību un pieeju, kas balstīta uz 

pierādījumiem un orientēta uz rezultātiem;  

5. ATGĀDINA, ka ir vajadzīgi praktiski pasākumi, lai turpmāk uzlabotu iekšējā tirgus darbību, 

it īpaši praktiska informācija, administratīva sadarbība un izpilde, arī problēmu risināšana. 

ATGĀDINA, ka ES rīcībā ir plašs instrumentu klāsts, starp kuriem vajadzības gadījumā ir 

saskaņošana un savstarpēja atzīšana. PIEKRĪT, ka, lai nodrošinātu efektīvu un iekšējam 

tirgum draudzīgu regulējuma sistēmu, par prioritāru uzdevumu ir jānosaka tiesību aktu 

izstrāde, piemērošana, pārraudzība un izpilde un tā jāuzlabo;

6. UZSVER, cik svarīgi ir ES tiesību aktu priekšlikumu ietekmes izvērtējumos papildus 

ekonomikas, sociāla un vides aspekta ietekmei pievērst uzmanību ārējiem aspektiem, lai 

nodrošinātu iekšējā regulējuma un ārējās konkurētspējas saskaņotību.

Galvenās jomas

Pakalpojumi un preces

7. UZSVER, ka turpmākajai izaugsmei un darba vietām īpaša nozīmīga ir pakalpojumu nozare. 

Pakalpojumu direktīva ir izšķirošs posms, lai atvieglinātu pakalpojumu brīvu apriti. Nākotnē 

turpinās pieaugt pieprasījums pēc jauniem pakalpojumiem. Šajā sakarībā vajadzības gadījumā 

būtu jāapsver papildu pasākumi, lai turpinātu uzlabot iespējas sniegt pārrobežu pakalpojumus;
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8. UZSVER, cik svarīgs ir efektīvs un pārredzams Pakalpojumu direktīvas savstarpējas 

izvērtēšanas process, kas ļaus izstrādāt ar pierādījumiem pamatotus politikas secinājumus, 

palīdzēs nodrošināt kvalitatīvu īstenošanu dalībvalstīs un kura rezultāti būs izklāstīti 

kopsavilkuma ziņojumā 2010. gada decembrī, vajadzības gadījumā to papildinot ar papildu 

ierosmju priekšlikumiem; Komisijai un dalībvalstīm būtu jārūpējas, lai būtu nodrošināti šim 

procesam vajadzīgie pasākumi, arī resursi; 

9. ATKĀRTOTI APLIECINA, ka svarīga ir brīva preču aprite un Preču tiesību aktu kopuma 

efektīva īstenošana; MUDINA Komisiju turpināt censties pašreizējos Kopienas tiesību aktus 

saskaņošanas jomā pielāgot jaunajam tiesiskajam regulējumam, atbalstīt dalībvalstis tā 

īstenošanā un novērst nepamatotu šķēršļu izveidi preču brīvai apritei nesaskaņotajā jomā; 

AICINA veidot plašāku perspektīvu par tirgus pārraudzību 1, kas ir neatņemams līdzeklis, lai 

iekšējā tirgū nodrošinātu drošus produktus, attīstītu tirdzniecību un stiprinātu uzticēšanos. 

10. UZSVER, ka standartizācija ir svarīga, lai sekmētu jauninājumus, un PAUŽ 

GANDARĪJUMU par Komisijas ierosmi pārskatīt Eiropas standartizācijas sistēmu, īpašu 

uzmanību pievēršot tām valstu struktūrām, kas labi darbojas;  AICINA Komisiju īpaši 

pievērsties pakalpojumu nozarei.

Patērētāji

11. UZSVER, ka labi funkcionējošs iekšējais tirgus ir vajadzīgs, lai stiprinātu patērētāju paļāvību 

izmantot iespējas, ko tas sniedz. Ir jādod patērētājiem iespējas veicināt konkurējoša tirgus 

nozīmes attīstību aktīvā patērētāju politikā. APSTIPRINA, ka tā turpinās īpašu uzmanību 

pievērst ierosinātajai Patērētāju tiesību direktīvai, kuras mērķis ir izveidot pilnībā 

darbotiesspējīgu iekšējo tirgu un nodrošināt ieguvumus gan patērētājiem, gan uzņēmējiem, arī 

MVU; panākot pareizu līdzsvaru starp augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni un labi 

funkcionējošu iekšējo

  
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko 

nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un 
atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93.
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tirgu; UZSVER, ka, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, it īpaši svarīgi ir likvidēt šķēršļus, 

kuru rezultātā pārrobežu darījumi starp uzņēmējiem un patērētājiem, arī elektroniskā 

tirdzniecība, ir sarežģītāka un dārgāka. 

Intelektuālā īpašuma tiesības

12. UZSVER, ka svarīgi ir izveidot Kopienas patentu, Eiropas un Kopienas Patentu tiesu un 

turpināt uzlabot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un piemērošanu, lai stiprinātu 

Eiropas uzņēmumu konkurētspēju; PAUŽ GANDARĪJUMU par Komisijas ieceri iesniegt 

visaptverošu stratēģiju intelektuālā īpašuma tiesību jomā;

13. UZSVER, ka svarīgi ir šajā jomā panākt vienošanos, lai iekšējā tirgū sekmētu zināšanu un 

inovāciju brīvu apriti, proti, ″piekto brīvību″, kas veicinātu izaugsmi un darba vietas. 

Ārējie aspekti

14. UZSVER, ka labi funkcionējošam iekšējam tirgum ir izšķiroša nozīme ES ārējā 

konkurētspējā; NORĀDA, ka ir jānodrošina, lai arī turpmāk ES tirgus būtu atvērts pasaulei un 

citi tirgi būtu atvērti mūsu tirdzniecībai, turpinot izdarīt spiedienu ar mērķi veicināt aizvien 

atvērtākus tirgus, kam vajadzētu sniegt labumu. Lai panāktu ilgtermiņa ražīgumu, izaugsmi 

un labklājību, izšķiroša nozīme ir konsekventai tirdzniecības un ieguldījumu plūsmai ES 

teritorijā un starp ES un mūsu ārējiem tirdzniecības partneriem. Šajā sakarībā NORĀDA, ka 

gan iekšējās, gan ārējās politikas jomai būtu vienai otra jāstiprina; 

15. PIEKRĪT, ka atjauninātajā ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā ir jāiekļauj skaidra ārējo 

darbību programma, kurā ir noteikts konkrētu un saskaņotu pasākumu kopums ar mērķi ārējās 

tirdzniecības un atvērtības sniegtos ieguvumus izmantot ES konkurētspējas labā un risināt 

visus saistītos uzdevumus, arī veicinot ES piekļuvi trešo valstu tirgum, balstoties uz 

starptautiski pieņemtiem noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz godīgu konkurenci un intelektuālā 

īpašuma tiesību aizsardzību;
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16. UZSVER, ka saskaņā ar iepriekšējām politikas ierosmēm, konkrēti, Vispārējo Eiropas 

stratēģiju, minētajiem pasākumiem inter alia vajadzētu būt tādiem mērķiem kā plašāka 

piekļuve tirgum, daudzpusējās tirdzniecības liberalizācija saistībā ar Dohas sarunām, kā arī 

padziļināti, līdzsvaroti un visaptveroši nolīgumi par brīvo tirdzniecību saskaņā ar Vispārējā 

Eiropas stratēģijā noteiktiem galvenajiem ekonomiskajiem kritērijiem un politikas mērķiem;

17. PIEŅEM ZINĀŠANAI, cik svarīgi ir dialogi regulējuma jomā, un to, ka šajā sakarībā būtu 

aktīvi jāīsteno šādi konkrēti pasākumi, lai palielinātu pārredzamību un sadarbību. 

a) UZSVER, ka atvērtajiem starptautiskajiem standartiem ir izšķiroša nozīme attiecībā uz 

piekļuvi tirgum un tirdzniecības šķēršļu novēršanu; NORĀDA, cik svarīgi ir ar 

standartiem saderīgi tiesību akti, kuros atsaucas uz starptautiskajiem standartiem, kā arī 

atbilstības izvērtējuma procedūras, it īpaši ražotāju deklarācijas par atbilstību, un citos 

gadījumos – sadarbība akreditēšanas un tirgus pārraudzības jomā. 

b) AICINA Komisiju kopā ar dalībvalstīm, pamatojoties uz pašreizējo pieredzi, izpētīt 

iespēju izveidot visaptverošu informatīvu interneta portālu attiecībā uz noteikumiem un 

regulējumu, kas saistīts ar preču, pakalpojumu un ieguldījumu tirdzniecību, lai 

pastiprinātu ekonomisko operatoru pārredzamību.

c) MUDINA Komisiju un dalībvalstis pastiprināt centienus īstenot visefektīvākās un 

uzņēmējdarbībai draudzīgākās muitas procedūras pasaulē, lai atvieglinātu tirdzniecību 

un pastiprinātu piegādes ķēdes drošību, stabilitāti un aizsardzību, kā arī intelektuālā 

īpašuma tiesību un vides aizsardzību. 
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Koordinācija un turpmāki pasākumi

18. UZSVER, ka ir vajadzīga efektīvāka koordinācija starp dažādām politikas jomām, arī starp 

iekšējā tirgus politiku un tirdzniecības politiku, lai nodrošinātu, ka tiek identificēti un pareizi 

risināti ES uzņēmēju, arī MVU, konkurētspējai vissvarīgākie jautājumi; AICINA Komisiju 

politikas jomās palielināt iekšējā tirgus jautājumu koordināciju un PIEKRĪT, ka tāda pati 

pieeja ir jāīsteno to horizontālo jautājumu risināšanā, kas ietilpst tās pienākumos; 

19. UZSVER, ka būtu jāizvērtē ārējo darbību programmas ieguldījums ES izaugsmē un 

konkurētspējā un jāveic turpmāki pasākumi. Tajos būtu jāiekļauj ES un trešo valstu 

atvērtības izvērtējums, lai nodrošinātu, ka ES uzņēmumi darbojas patiesā vispārējas 

konkurences vidē; 

20. GAIDA to, ka Komisija iepazīstinās ar tālejošiem iekšējā tirgus pasākumiem, arī iekšējā 

tirgus tiesību aktu kopumu; AICINA Komisiju regulāri sniegt jaunāko informāciju 

Konkurētspējas padomei par panākumiem šā mērķa īstenošanā;

21. ATKĀRTOTI APSTIPRINA, ka tā paredz turpināt pārskatīt panākumus, kas gūti 

horizontālo iekšējā tirgus jautājumu risināšanā, arī iekšējā tirgus ārējos aspektos; tas notiks 

katru gadu, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, ar mērķi padarīt iekšējo tirgu pilnībā 

darbotiesspējīgu. 

______________


