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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Bendrosios rinkos peržiūros: šalinti kliūtis ir neveiksmingumą geriau ją 
įgyvendinant ir vykdant
(2007/2024(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai „Piliečių darbotvarkė. Siekiant rezultatų 
Europai“ (COM(2006)0211),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendroji rinka 
piliečiams. Tarpinė ataskaita 2007 m. pavasario Europos Vadovų Tarybai“ 
(COM(2007)0060),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą pavasario Europos Vadovų Tarybai „Atnaujintos 
Lisabonos strategijos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui įgyvendinimas.
Rezultatų pateikimo metai“ (COM(2006)0816),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui bei Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Metinė politikos 
strategija 2008 m.“ (COM(2007)0065),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Prekių vidaus rinka – Europos 
konkurencingumo pagrindas“(COM(2007)0035),

– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą dėl Vartotojų acquis persvarstymo 
(COM(2006)0744),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Geresnio 
reglamentavimo Europos Sąjungoje strateginė apžvalga“ (COM(2006)0689),

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 8 d. ir 9 d. Briuselyje vykusio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo metu paskelbtas pirmininkavimo išvadas,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl visuotinės svarbos socialinių 
paslaugų Europos Sąjungoje1,

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 25 d. Berlyno deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Komisijos ekonominį leidinį Nr. 271 „Gilesnės ekonominės integracijos 
link. Vidaus rinka XXI amžiuje. Įnašas į bendrosios rinkos peržiūrą“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

  
1 Priimtas tekstas, P6_TA(2007)0070.
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A. kadangi bendroji rinka buvo lemiamas pažangos veiksnys kuriant Europą ir padėjo kurti 
ekonominę gerovę ir darbo vietas ir tai buvo naudinga vartotojams ir svarbu siekiant 
Lisabonos strategijos tikslų,

B. kadangi Lisabonos strategijoje pabrėžiamas socialinės sanglaudos tikslas ir numatoma 
gilesnė socialinė integracija Sąjungos sektorių politikos srityse,

C. kadangi Lisabonos strategija paskatins struktūrines reformas valstybėse narėse bei rinkų 
atvėrimą, bet padidins ir reglamentavimo poreikį siekiant užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją,

D. kadangi vis dar reikia gerinti bendrosios rinkos veikimą,

E. kadangi reikia užbaigti pramonės šakų, susijusių su infrastruktūra: transportu, 
telekomunikacijomis, pašto paslaugomis ir energijos tiekimu, rinkų atvėrimą,

F. kadangi reikia mažinti administracinę naštą, tenkančią verslui, ypač MVĮ,

G. kadangi, kuriant veiksmingą bendrosios rinkos politiką, reikėtų visiškai integruoti 
globalizacijos ir tarptautinės situacijos aspektus,

H. kadangi Komisija, įgyvendindama savo politikos kryptis, ypač bendrosios rinkos politiką, 
turi visiškai atsižvelgti į ES plėtrą,

Įvadas

1. pritaria Komisijos darbui atliekant bendrosios rinkos persvarstymą ir pabrėžia, kad svarbu 
įtraukti visas suinteresuotąsias šalis į šį procesą,

2. pageidauja, kad darbo santykiai su nacionaliniai parlamentais būtų aktyvesni siekiant, kad 
valstybių narių piliečių nacionaliniai atstovai aiškiau įžvelgtų vidaus rinkos problemas ir 
naudą.

Suinteresuotųjų šalių pasitikėjimo vidaus rinka sustiprinimas

3. mano, kad naujos politinės iniciatyvos turėtų būti labiau pagrįstos kiekvienam 
ekonominiam sektoriui būdingų problemų analize;

4. atsižvelgiant į tai, kad socialinė sanglauda yra viena iš pagrindinių vidaus rinkos 
sudedamųjų dalių, primena, kad svarbu didinti piliečių pasitikėjimą, skatinant siekti 
visoms valstybėms narėms bendrų socialinių tikslų, kaip antai kokybiškų darbo vietų 
kūrimas, lygių galimybių užtikrinimas, sveikatos ir aplinkos apsauga, atsižvelgiant į 
Europos kultūrinę įvairovę; ragina Komisiją užtikrinti, kad Europa vykdytų jai patikėtą 
šių sričių apsaugos funkciją ir kad būtų išvengta valstybių narių konkurencijos 
reglamentavimo srityje,

5. pabrėžia, kad gera bendrosios rinkos politika yra pagrindinė paskata kurti naujoves dėl 
padidėjusios konkurencijos ir gerinti palankios verslui (ypač MVĮ) aplinkos kūrimą,

6. ragina Komisiją priimti visaapimančią intelektinės nuosavybės teisių strategiją ir toliau 
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stiprinti šių teisių apsaugą siekiant paremti naujoves, paskatinti Europos pramonės 
pajėgumą ir sudaryti palankias sąlygas jos augimui; pabrėžia kaip svarbu sukurti 
bendrijos patentą bei teismų sistemą, pabrėžia kaip svarbu sukurti bendrijos patentą bei 
teismų sistemą, kurioje Europos Teisingumo Teismas būtų   paskutinės instancijos 
teismas;   atkreipia dėmesį į Komisijos balandžio 3 d. komunikatą dėl Europos patentų 
sistemos pagerinimo,

7. pabrėžia kaip svarbu kovoti su sukčiavimu ir piratavimu bendrojoje rinkoje,

8. mano, kad kova su klimato kaita ir tvarios plėtros užtikrinimas ypač svarbūs ir kad 
siekiant minėtųjų tikslų nepaprastai svarbi bendrosios rinkos politika, kurią įgyvendinant 
skatinama naudoti tvarią ir konkurencingą energiją; pritaria 2007 m. pavasario Europos 
Vadovų Tarybos išvadoms; vis dėlto apgailestauja, kad nebuvo atkreipta pakankamai 
dėmesio į branduolinės energetikos potencialų indėlį;

9. pritaria Komisijos iniciatyvoms visų pirma nustatyti bendruosius visuotinės svarbos 
paslaugų principus ir pašalinti neaiškumus vidaus rinkos sveikatos paslaugų bei 
visuotinės svarbos socialinių paslaugų srityse,

10. pabrėžia kaip svarbu didinti vartotojų pasitikėjimą tarptautiniais pirkimais;  taigi pritaria 
Komisijos žaliajai knygai dėl Vartotojų acquis persvarstymo;  primena, kad dabartinės 
minimalaus derinimo sąlygos kelia teisinį nesaugumą įmonėms ir vartotojams; todėl, dar 
neturėdamas konsultavimosi rezultatų, mano, kad mišrus sprendimų priėmimo būdas, jį 
derinant su horizontaliąja priemone, būtų tinkamiausias siekiant sustiprinti vartotojų 
pasitikėjimą;

11. pabrėžia, kad viešosios sutartys turi būti sudaromos teisingai ir skaidriai, laikantis viešojo 
pirkimo taisyklių, ir kad jos taip pat gali būti naudingos skatinant naujoves ir technologijų 
vystymąsi; prašo Komisijos, pagerinti MVĮ galimybes sudaryti viešųjų pirkimų sutartis,

12. mano, kad laisvas prekių judėjimas yra svarbiausias bendrosios rinkos veiksmingumo 
veiksnys; taigi pritaria Komisijos iniciatyvai siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą šioje 
srityje,

13. mano, kad neformalūs tinklai, pvz., SOLVIT, Europos vartotojų centrų tinklas (angl. 
ECC-NET), svarbūs papildant formalias bei teisines priemones, prieinamas piliečiams ir 
įmonėms; pritaria iniciatyvai įsteigti vidaus rinkos informacinį tinklą,

Administracinės naštos sumažinimas 

14. pritaria Komisijos iniciatyvai sumažinti įmonių administracinę naštą ir ragina ir toliau dėti 
tokias pastangas; pabrėžia, kad reikia tinkamai suderinti rinkos atvirumą ir jos 
reglamentavimą,

15. pabrėžia, kad abišalis pripažinimas yra svarbus vidaus rinkos aspektas, kurį reikia vertinti 
atsižvelgiant į tai, kad būtina derinti tesės aktus tam tikrose pagrindinėse srityse,

16. tačiau pabrėžia, kad XXI amžiaus bendroji rinka turi veikti pagal privalomas ir suderintas 
taisykles; taigi primygtinai reikalauja siekti teisės aktų suderinamumo pagrindinėse 
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srityse, ypač mažmeninių finansinių paslaugų (įskaitant mokėjimo priemones) ir mokesčių 
srityse; ragina Komisiją atsižvelgiant į šį paskutinį punktą ryžtingai tęsti savo pasiūlymų 
dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės plėtojimą, 

17. pabrėžia, kad „geresnis“ reglamentavimas nėra tik „mažesnis“ reglamentavimas; ragina 
Komisiją pasiūlyti naujų teisės aktų, siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą ir integraciją 
bei konsoliduoti ir supaprastinti teisės aktus;

18. mano, kad Komisijos poveikio vertinimo tyrimai turėtų būti nuoseklesni ir juos rengiant 
turėtų būti atsižvelgta į visų suinteresuotųjų šalių požiūrį; taigi pritaria Komisijos Poveikio 
vertinimo valdybos įkūrimui ir ragina Komisiją viešai skelbti valdybos nuomones;  ragina 
Europos Parlamentą atlikti daugiau poveikio vertinimų, kuriais būtų paremti jo 
pasiūlymai,

19. primena, kad taip pat turėtų būti atliktas teisinių aktų ex-post vertinimas siekiant užtikrinti, 
kad taikant nustatytas taisykles būtų siekiama numatyto tikslo, ir pabrėžti visus galimus 
nenumatytus neigiamus padarinius,

20. pritaria Komisijai, kad bendras reguliavimas ir savireguliavimas yra priemonės, kurios 
galėtų papildyti tam tikrų sričių teisėkūros iniciatyvas, 

21. mano, kad valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų geriau perkeliami ir 
įgyvendinami nauji ES teisės aktai; džiaugiasi, kad pagerėjo teisės aktų perkėlimas į 
nacionalinę teisę ir kad buvo nustatytas naujas pavasario Europos Vadovų Tarybos tikslas 
palaipsniui sumažinti neperkeltų teisės aktų kiekį iki 1 proc.; pažymi, kad svarbu stiprinti 
ir gerinti kompetentingų valstybių narių nacionalinių institucijų administracinį 
bendradarbiavimą,

Tarptautinis aspektas

22. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas vidaus rinkoje; pabrėžia, 
kad gerai veikianti bendroji rinka yra Europos konkurencinis pranašumas atsižvelgiant į 
globalizaciją,

23. ragina Komisiją rengiant vidaus politiką nuolat vertinti ir atsižvelgti į panašią didžiųjų 
Europos Sąjungos partnerių (JAV, Rusijos, Kinijos, Indijos, Brazilijos, Japonijos...) 
vykdomą politiką;

24. pabrėžia, kad rengiant iniciatyvas, kuriomis siekiama padidinti konkurencingumą, 
neturėtų būti sumažinti Europos standartai; primena, kad svarbu plėtoti konstruktyvų ir 
suderintą dialogą su išoriniais partneriais;

25. rekomenduoja, kad Komisija elgtųsi atsargiai reformuodama bet kokias ES teisės aktuose 
nustatytas apsaugos nuo nekontroliuojamos globalizacijos sąlygas; pabrėžia, kad esamos 
ES prekybos apsaugos priemonės yra veiksmingos bei svarbios ekonomikos augimui ir 
darbo vietų kūrimui sparčiai kintančioje pasaulio ekonomikoje ir kad vykdant šį reformų 
procesą turėtų būti numatomos abipusės nuolaidos siekiant užbaigti PPO Dohos raundo 
derybas;
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26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Vidaus rinka, arba bendroji rinka, yra pagrindinis Europos integracijos proceso pasiekimas.  
Tai vienas didžiausių Europos laimėjimų.  Keturios laisvės – vidaus rinkos ramsčiai – yra 
socialinės rinkos ekonomikos varomosios jėgos. Taigi vidaus rinkos kūrimas yra nuolat 
besivystantis procesas, nes ji nuolat plečiasi globalizuotame ir kintančiame pasaulyje.

Vidaus rinkos gilinimas ir visiškas suformavimas būtini bei turi lemiamą reikšmę ateičiai.
XXI amžiaus Europa turėtų sukurti atvirą ir kiek įmanoma veiksmingą bendrąją rinką, keturių 
laisvių idėją paversti tikrove, sustiprinti solidarumą, sudaryti palankias sąlygas sėkmingam 
individualiam ir kolektyviniam darbui, prisidėti prie tvaraus vystimosi. Taigi Komisija pačiu 
laiku ėmėsi persvarstyti vidaus rinkos klausimus.

Nors valstybių narių skaičius išaugo nuo 6 iki 27 narių, o pavykusi integracija kituose 
žemynuose laikoma pavyzdžiu, ES vis dėlto tenka įveikti pasitikėjimo krizę: visų jos 
valstybių narių piliečiai abejoja dėl vidaus rinkos ir kitų bendrosios politikos krypčių.

Vidaus rinka yra priemonė stiprinti solidarumą pasitelkiant integraciją. Nesukūrus gerovės ir 
darbo vietų, socialinė pažanga negalima – tokia mūsų veiklos prasmė.

Nacionalinių parlamentų atstovus įtraukiant į Europos Parlamento darbą bus sudarytos 
sąlygos geriau suprasti bendros rinkos privalumus, problemas ir reikalavimus.

Gilinant vidaus rinką, turi būti skatinama Europos sanglauda, šalių ekonomikos 
modernizavimas ir suartėjimas ir europiečių socialinė apsauga. Iš tiesų esama daug sričių, 
kuriose vidaus rinkos nauda nepastebima. Šiame pranešime, be kitų dalykų, daug dėmesio bus 
skiriama visuotinės svarbos paslaugoms, socialinei sričiai, mažmeninėms finansinėms 
paslaugoms, vartojimui, mokesčiams, energetikai, darbuotojų judėjimui ir intelektinei 
nuosavybei.

Socialinė sanglauda yra vidaus rinkos gilinimo sudedamoji dalis. Jos sėkmę lemia 
darbuotojai. Todėl šiame pranešime stengiamasi priminti, kaip svarbu panaikinti darbuotojų 
laisvo judėjimo apribojimus ir itin padidinti piliečių pasitikėjimą remiant bendrus valstybių 
narių socialinius tikslus, pvz., kokybiškas darbo vietas, lygias galimybes, sveikatos ir aplinkos 
apsaugą, ir gerbiant valstybių narių kultūrinę įvairovę. Be to, gilinant vidaus rinką, turi būti 
siekiama sušvelninti valstybių narių konkurencijos socialinių klausimų reglamentavimo 
srityje padarinius.

Dėl tos pačios priežasties pranešėjas mano esant būtina, kad Europos Komisija pateiktų 
paaiškinimų viešųjų paslaugų klausimu.

Visuotinės svarbos paslaugos (VSP) pripažintos vienu iš Europos socialinio modelio ramsčių.
Laikydamas, kad  visuotinės svarbos paslaugos jungia ES socialinę ir teritorinę sanglaudą, ir 
manydamas, kad kokybiškos visuotinės svarbos paslaugos padeda plėtoti ekonominį 
vystymąsi ir kurti darbo vietas, pranešėjas pageidauja, kad Komisija, nedarydama įtakos EP 
atliekamam darbui, pateiktų pasiūlymą dėl Visuotinės svarbos paslaugų chartijos. Reikėtų 
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priimti oficialų tekstą, kuriame būtų išplėtota EB sutarties 16 straipsnyje minimos bendros 
vertybės samprata, aiškiai išdėstyti visuotinės svarbos paslaugų paskirties vykdymo principai 
ir sąlygos, ir kuris galėtų tapti atskaitos tašku siekiant palaikyti ekonominės ir socialinės 
lygmenų pusiausvyrą.

Kita vertus, laikydamasis subsidiarumo principo ir gerbdamas valstybių narių kompetenciją 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugų organizavimo ir finansavimo srityje, pranešėjas 
pateikia klausimą, ar reikalinga tokių paslaugų pagrindų direktyva.

Bet kokiu atveju Parlamentas primena, kad būtina skubiai įgyvendinti iniciatyvas sveikatos 
paslaugų ir visuotinės svarbos socialinių paslaugų sektoriuose.

Vidaus rinka tapo piliečių kasdienės tikrovės dalimi, todėl jie nebesuvokia jos pranašumų ir 
naudos, kurią gali iš jos gauti. Nepaprastai svarbu padidinti piliečių pasirinkimo galimybes, 
siūlant kokybiškus gaminius ir geresnes galimybes įsigyti prekių kitose valstybėse.
Atsižvelgdamas į tai, mūsų komitetas palankiai priėmė neseniai parengtą Žaliąją knygą dėl 
vartotojų acquis persvarstymo, kuri sudaro Vartotojų apsaugos strategijos dalį. Tai iki 
Komisijos įgaliojimų laikotarpio pabaigos svarbiausias už vartotojų apsaugą atsakingos 
Komisijos narės parengtas dokumentas. Ši knyga nusipelno didžiausio mūsų dėmesio. Taikant 
jos nuostatas galima labiau paskatinti pasitikėjimą bendrąja rinka ir su ja susijusį suartėjimą.
Kaip tvirtina Komisija, aštuonios direktyvos, kurias numatoma persvarstyti, ne visuomet davė 
norimų rezultatų. Jų perkėlimo į nacionalinę teisę skirtumai tik didina nesaugumą. Siekdami 
stiprinti pasitikėjimą vidaus rinkoje turėtume apsvarstyti ne vien dabartines minimalaus 
suderinimo sąlygas.

Siekiant sustiprinti vartotojų pasitikėjimą būtina įgyvendinti laisvą prekių judėjimą.
Šiandien 50 proc. vidaus rinkos vis dar sudaro nesuderinti sektoriai. Visuose šiuose 
sektoriuose dar taikomos nacionalinės techninės taisyklės ir dėl to patiriamos didelės 
administracinės išlaidos. Todėl esame suinteresuoti palaikyti 2007 m. sausio 13 d. Komisijos 
pristatytas priemones, kuriomis siekiama optimizuoti dabar prekių rinkoje galiojančias 
taisykles ir principus bei pagerinti jų kontrolę ir veiksmingą jų taikymą. Visomis šiomis 
priemonėmis galima tik sustiprinti piliečių pasitikėjimą vidaus rinkos veikimu ir jos pridėtine 
verte.

Be to, šiuo pranešimu Komisijos prašoma patvirtinti visų intelektinės nuosavybės teisių
strategiją ir ypač pasiūlyti bendrą Europos patentų strategiją. Intelektinės nuosavybės teisės 
yra kultūros pramonės ekonomikos pagrindas ir padeda užtikrinti kultūrinės įvairovės 
skatinimą. Pranešėjas atkreipia dėmesį į naujausią Komisijos komunikatą dėl Europos patentų 
sistemos gerinimo ir pabrėžia kaip svarbu sukurti bendrijos patentą bei teismų sistemą, 
pabrėžia kaip svarbu sukurti bendrijos patentą bei teismų sistemą, kurioje Europos 
Teisingumo Teismas būtų  paskutinės instancijos teismas. 

Svarstant finansinius klausimus, šiame pranešime pabrėžiama būtinybė labiau suderinti 
mažmeninių finansų paslaugų, ypač mokėjimo priemonių, klausimus. Be to, tam tikrų 
mokesčių klausimų suderinimo trūkumas stabdo vidaus rinkos integraciją ir kenkia ES 
konkurencingumui, o įmonių aplinka lieka nelabai aiški. Europos Parlamentas ypač ragina 
Komisiją tęsti savo pasiūlymų dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės plėtojimą.
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Energetikos ir kovos su klimato atšilimu klausimais pranešėjas pritaria šių metų kovo 9 d. 
Europos Vadovų Tarybos sudarytam ambicingam susitarimui ir laiko jį žingsniu Europos 
energetikos politikos link. Tačiau jis apgailestauja, kad buvo nepakankamai atsižvelgta į 
branduolinės energetikos indėlį įgyvendinant ES energetikos ir aplinkosaugos politikos 
tikslus. Jis pabrėžia ir tai, kad kuriant vidaus rinką turi būti vystomi tarpusavyje sujungti 
tinklai.

Mūsų vidaus rinkos branduolį sudaro MVĮ, kurioms Lisabonos strategijoje skiriamas 
ypatingas dėmesys. Padidinti MVĮ galimybes sudaryti viešąsias sutartis – pagrindinis ES 
uždavinys užimtumo srityje. Šiandien mūsų mažos ir vidutinės įmonės neturi tokių pat sąlygų 
kaip MVĮ, įsisteigusios kitose PPO šalyse, pvz., JAV, Japonijoje, Korėjoje ir Kanadoje, 
kurios išsiderėjo galimybę, sudarydamos viešąsias sutartis, MVĮ taikyti specialią tvarką.
Pranešėjas mano, kad Europos Komisija turėtų sulaukti Parlamento paramos, kad galėtų iš 
naujo suderinti PPO susitarimo dėl viešųjų pirkimų sąlygas, susijusias su Europos MVĮ 
dalyvavimu kitų susitarimo šalių rinkose.

Piliečiai ir MVĮ turėtų konkrečiai išnaudoti visas vidaus rinkos teikiamas galimybes. Dėl šios 
priežasties šiame pranešime aktyviai skatinama sukurti Vidaus rinkos informacinį tinklą bei 
įgyvendinti reglamentavimo priemones papildysiančias neformalias priemones, pvz., SOLVIT 
ir Europos vartotojų centrų tinklą (ECC-NET).

Pranešime pabrėžiami ir geresnės teisėkūros aspektai bei remiami Komisijos nustatyti 
Bendrijos teisės supaprastinimo ir veiksmingo taikymo tikslai.

Stiprinant vidaus rinką, nenumatoma nei jos apsunkinti nauju reglamentavimu, nei nuolat 
atsisakyti visų teisės aktų ar juos panaikinti. XXI amžiaus bendrojoje rinkoje turi galioti 
privalomos ir suderintos taisyklės. Turime reguliuoti rinkų atvėrimą sekdami mūsų pasaulio 
partnerių pavyzdžiu.

Tam reikia nustatyti tam tikrus sektorius, kuriuose reikalingas didesnis suderinimas. Dėl šios 
priežasties, kaip minėjome, pranešėjas ragina Komisiją tęsti Bendrijos įstatymų derinimą 
mažmeninių finansinių paslaugų, mokesčių, energetikos, tinklo paslaugų, intelektinės 
nuosavybės ir vartotojų teisės srityse. Tai turi būti daroma laikantis subsidiarumo principo.

Be to, turime džiaugtis valstybių narių jau pasiekta pažanga Bendrijos teisės normas 
perkeliant į nacionalinę teisę.  Reikėtų skatinti, kad neperkeltų teisės aktų kiekis neviršytų 
1 proc. Šiuo tikslu derėtų paraginti Komisiją prireikus padėti valstybėms narėms perkelti 
Bendrijos teisės aktą į savo teisę panašiai kaip perkeliama Paslaugų vidaus rinkoje direktyva.
Pageidautina, kad už perkėlimą atsakingos valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos 
sustiprintų koordinavimo veiklą.

Siekdama naudingos teisėkūros, Komisija turės stengtis parengti nuodugnesnes poveikio 
vertinimo studijas, į šį darbą įtraukdama visas suinteresuotas šalis. Mes džiaugiamės tuo, kad 
sukurta Poveikio vertinimo valdyba, kurios darbas turėtų būti skaidresnis ir nuomonės 
skelbiamos viešai. Europos Parlamentas pats turi atlikti nepriklausomus poveikio vertinimo 
tyrimus. Be to, būtų naudinga išsamiau ištirti Bendrijos įstatymų poveikį socialinėje ir 
aplinkosaugos srityje. Be to, siekiant užtikrinti skaidrumo principo taikymą derėtų numatyti 
jau įgyvendintų priemonių vertinimą ex-post ir galimybę taikyti veiksmingas sankcijas.



PR\663673LT.doc 11/11 PE 386.697v03-00

LT

Pranešėjas pritaria Komisijos mintims, kad reikia rasti pusiausvyrą tarp teisėkūros, bendrojo 
reguliavimo ir savireguliavimo. Tačiau laikantis šio naujojo požiūrio, reikėtų atsižvelgti į 
įvairių šalių (gamintojų ir vartotojų) galią ir įtaką.

Dėl tos pačios priežasties džiaugiamės Komisijos pradėtu darbu siekiant sumažinti įmonių, 
ypač MVĮ, administracinę naštą. Tačiau vis dar reikia nuodugniau išanalizuoti bendrąjį tikslą 
šią naštą sumažinti 25 procentais.

Bendrosios rinkos politika turi ir išorės dimensiją.

Stipri, atvira ir konkurencinga bendroji rinka gali tapti pagrindine Europos atsako į 
globalizacijos iššūkį sudėtine dalimi. Vidaus rinkos vidinės taisyklės turi padėti stiprinti išorės 
konkurencingumą. Dėl pasauliniu lygmeniu egzistuojančios tarpusavio priklausomybės 
atsiranda naujų galimybių įtvirtinti Europos vertybes ir interesus.

Siekdami Bendrijos rinką išlaikyti patrauklią ir konkurencingą, turime geriau atsižvelgti į 
mūsų partnerių šalyse galiojančias taisykles, vis dėlto neatsisakydami savų standartų. Europa 
galėtų tapti pavyzdžiu kitiems regionams.

Be to, pranešėjas ragina stiprinti PPO sukurtą daugiašalę prekybos sistemą ir pabrėžia, kad 
baigiant Doha derybų raundą, labai svarbu sudaryti ambicingą, subalansuotą ir visas sritis 
apimantį susitarimą.

Atsižvelgiant į tai, Europos Parlamentas ragina išsaugoti esamas prekybos apsaugos 
priemones.
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