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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad paslaugų sektorius sudaro daugiau negu tris ketvirtadalius Europos 
ekonomikos ir kad daugybė paslaugų labai svarbios kitų paslaugų sektoriaus sričių ir 
pramonės sektoriaus konkurencingumui ir naujovėms;

2. laikosi nuomonės, kad veiksmingai funkcionuojanti paslaugų vidaus rinka svarbi ES 
įmonių pajėgumui konkuruoti pasaulyje; pabrėžia, kad siekiant šio tikslo svarbu laiku ir 
teisingai taikyti bei perkelti į valstybių narių nacionalinę teisę Bendrijos teisės aktus, 
įskaitant Direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje1;

3. yra įsitikinęs, kad vykdant ambicingą įmonių politiką, ypač įgyvendinant Europos 
smulkiojo verslo aktą, galėtų būti skatinamas mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
konkurencingumas; ragina į planuojamą iniciatyvą įtraukti ir paslaugų sektoriaus reikmes 
ir pritaria teisėkūros priemonei;

4. primena paslaugų svarbą Europos ekonomikai ir reiškia susirūpinimą dėl to, kad 
dabartiniame Pasaulio prekybos organizacijos derybų raunde nepakankamai pažangiai 
sprendžiami su paslaugomis susiję klausimai;

5. pažymi, kad kvalifikuotų darbuotojų stygius yra vis didesnė Europos paslaugų sektoriaus 
problema ir kad būtina kurti priemones šiai problemai spręsti, inter alia, paprastinant 
darbo leidimų išdavimo procedūras; primygtinai ragina valstybes nares skatinti lankstumo 
ir užimtumo garantijų principus, kaip pažymima 2007 m. lapkričio 29 d. Parlamento 
rezoliucijoje dėl bendrųjų lankstumo ir užimtumo garantijų principų;

6. pabrėžia, kad paslaugų sektorius siūlo daugybę būdų, kaip spręsti aplinkos apsaugos 
problemas; yra įsitikinęs, kad šie sprendimai yra vienas iš svarbiausių ES eksportuojamų 
mokslinių žinių pridėtinės vertės aspektų; pabrėžia, kad būtina atsižvelgti į paslaugų 
sektoriaus reikmes formuojant tvarios plėtros politiką;

7. palankiai vertina Komisijos raginimą2 užtikrinti, kad vartotojams būtų suteikta galimybė 
naudotis teigiamais globalizacijos rezultatais; pabrėžia, kad sąžininga konkurencija 
paslaugų sektoriuje itin svarbi siekiant užtikrinti, kad vartotojai naudotųsi Europos atviros 
rinkos teikiamais pranašumais.

                                               
1 OL L 376, 2007 12 29, p. 36.
2 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Bendros rinkos peržiūros išorės aspektai“ (SEC(2007)1519).
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