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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą:

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad bendroji rinka gali atlikti esminį vaidmenį siekiant strategijoje „Europa 
2020“ numatytų užimtumo tikslų, susijusių su aukštesne darbo vietų kokybe ir tvarumu; 
bendrąją rinką derėtų baigti kurti kuo ryžtingiau ir greičiau; bendroji rinka nėra savitikslė, 
ji yra priemonė siekti socialinės pažangos;

2. mano, kad dialogas su socialiniais partneriais ir pilietine visuomene yra itin svarbus 
siekiant grąžinti pasitikėjimą bendrąja rinka; pažymi, kad bendrojoje rinkoje svarbiausiu 
dalyku turi tapti visų suinteresuotųjų subjektų teisės – ne tik kaip vartotojų ar verslininkų, 
bet ir kaip piliečių ir darbuotojų; svarbu, jog socialiniai partneriai ir visi suinteresuotieji 
subjektai būtų labiau ir anksčiau įtraukiami rengiant, priimant, įgyvendinant ir stebint 
priemones, kurių reikia siekiant skatinti augimą bei užtikrinti darbuotojų teises bendrojoje 
rinkoje;

3. pažymi, kad, siekiant strategijoje „Europa 2020“ numatyto užimtumo tikslo didinti darbo 
vietų kokybę ir užtikrinti jų tvarumą, būtina stiprinti bendrąją rinką, be kita ko, išsaugant 
tinkamą ekonominių prioritetų ir socialinės gerovės pusiausvyrą;

4. pabrėžia, kad veiksmingas paslaugų teikimas yra labai svarbus būsimam ekonomikos 
augimui, darbo vietų kūrimui ir inovacijoms; apgailestauja dėl per didelės Sąjungos teisės 
aktų naštos MVĮ; bendroji rinka turi atlikti savo vaidmenį skatinant augimą ir užimtumą 
siekiant sukurti labai konkurencingą rinkos ekonomiką;

5. apgailestauja dėl to, kad daugelyje sričių ES piliečiai dar neišnaudoja visų bendrosios 
rinkos galimybių; todėl pažymi, kad reikia išnaudoti bendrosios rinkos teikiamas 
galimybes ir suteikti naują impulsą Sąjungos šalių ekonomikai labiau atveriant sienas 
prekėms ir paslaugoms, skatinant platesnį laisvą asmenų ir darbuotojų judėjimą, suteikiant 
didesnį pasirinkimą, įmonėms pasiūlant naujų verslo galimybių ir taip kuriant naujas 
darbo vietas ir pasiekiant naujus vartotojus, ypač neįgaliuosius, suteikiant lengvesnę 
prieigą prie paslaugų ir produktų; derėtų remti didžiausias nerealizuotas galimybes 
turinčias MVĮ, teisės aktų įgyvendinimo metu griežtai taikant poveikio MVĮ įvertinimą;

6. pabrėžia, kad bendroji rinka gali atlikti svarbų vaidmenį stiprinant socialinę sanglaudą 
Sąjungoje, skatinant mainus geriausios praktikos pavyzdžiais; pažymi, kad ekonomikos 
valdymo sistemos gerinimas turėtų būti grindžiamas tarpusavyje susijusios ir darnios 
politikos, kuri skatintų augimą ir užimtumą, visuma ir kad visapusiška vidaus rinkos plėtra 
yra būtina sąlyga siekiant tai įgyvendinti; ragina taikyti priemones, kuriomis remiamos 
labai mažos, mažos bei vidutinės įmonės ir kooperatyvai;

7. teigiamai vertina Komisijos komunikatą „Mažosioms ir vidutinėms įmonėms tenkančios 
reglamentavimo naštos mažinimas. ES reglamentavimo sistemos pritaikymas labai mažų 
įmonių poreikiams“ (COM(2011)0803) ir remia dėmesį, skiriamą labai mažoms įmonėms; 
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pažymi, kad darbuotojų sveikatos ir saugos nuostatos neturi būti laikomos 
reglamentavimo našta ir kad kai kuriose srityse reikalavimai įvairaus dydžio įmonėms 
neturėtų būti vienodi; taigi laikosi nuomonės, kad įvairiems MVĮ tipams pritaikyti teisės 
aktai taip pat palengvintų jų prieigą prie ES ir tarptautinių rinkų;

8. pripažįsta tai, kad bendrosios rinkos požiūriu vertingą vaidmenį atlieka vieno langelio 
sistemos (elektroninės ir fizinės), nes jos sumažina administracinę naštą ir sandorių 
sąnaudas, didina efektyvumą, rinkos atvirumą, skaidrumą ir konkurenciją, ir taip sumažėja 
viešosios išlaidos, o verslui, įskaitant MVĮ ir labai mažas įmones, suteikiamos didesnės 
galimybės pateikti į rinkas ir išlaikyti esamas darbo vietas bei kurti naujas;

9. mano, kad vien bendroji skaitmeninė rinka galėtų turi panašų poveikį į tą, kurį turėjo 1992 
m. bendrosios rinkos programa; ragina baigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką, kad būtų 
maksimaliai padidintos darbo vietų kūrimo ir verslo galimybės;

10. pažymi, kad Europos paslaugų rinka vis dar yra susiskaidžiusi; ragina imtis priemonių, 
kuriomis būtų didinamas judumas visoje Sąjungoje, supaprastinant ir paspartinant 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo administracines procedūras ir sustiprinant Vidaus 
rinkos informacijos sistemą; mano, kad Komisija pagrįstai atkreipia dėmesį į tai, kad 
darbo jėgos judumas Sąjungoje tebėra per mažas ir kad reikia imtis veiksmingesnių 
priemonių siekiant pašalinti visas tokias administracines kliūtis;

11. mano, kad turėtų veikti viena lengvai prieinama tiesioginės pagalbos nacionalinė tarnyba, 
į kurią įmonės ir piliečiai, įskaitant neįgalius vartotojus, galėtų kreiptis, kai jiems kyla 
kliūčių norint pasinaudoti su bendrąja rinka susijusiomis teisėmis ir jos teikiamomis 
galimybėmis; tokia pagalbos tarnyba, be kita ko, galėtų būti sukurta toliau plėtojant 
esamus Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT) centrus;

12. ragina valstybes nares išmaniau naudotis IT priemonėmis informuojant įmones bei 
piliečius ir suteikiant jiems galimybę naudotis jų teisėmis ir galimybėmis; prieinamumas 
neįgaliesiems yra itin svarbus, kad jie prieinamu būdu gautų žinių apie savo teises ir 
galimybes;

13. primygtinai tvirtina, kad socialinė ir fiskalinė konvergencija yra integracijos į bendrąją 
rinką veiksnys; ragina valstybes nares, kurių BVP yra maždaug to paties lygio, stiprinant 
bendradarbiavimą spartinti konvergencijos procesą;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų taikomos veiksmingos kontrolės 
priemonės, kuriomis būtų užkirstas kelias socialiniam dempingui, taip pat užtikrinti 
kolektyvinių sutarčių taikymą;

15. pažymėti, kad Europos socialiniai standartai laikomi Sąjungos pridėtine verte ir turi 
esminį poveikį bendrosios rinkos veikimui;

16. pabrėžia, kad metinėje bendrosios rinkos integracijos ataskaitoje atliekant bendroje rinkos 
veikiančių pagrindinių paslaugų sektorių, ypač prekybos, verslo paslaugų, skaitmeninių 
rinkų, transporto, analizę daugiau dėmesio derėtų skirti neįgaliesiems, kurie susiduria su 
kliūtimis pastatų aplinkos ir paslaugų, kurios nėra pritaikytos visiems asmenims, srityse;
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17. mano, kad geriausiam bendrosios rinkos veikimui užtikrinti būtinos vienodos veiklos 
sąlygos ir kad visos valstybės narės turėtų vienodu mastu į nacionalinę teisę perkelti 
Sąjungos teisės aktų nuostatas, o Komisija turėtų naudoti savo vykdymo užtikrinimo 
galias prieš pažeidėjus nuosekliai ir nesudarydama palankesnių sąlygų konkretiems 
pažeidėjams;

18. ragina tvirčiau įsipareigoti spartinti pažangaus reglamentavimo darbotvarkės 
įgyvendinimą per ateinančius dvejus metus, ypač su tvariu, pažangiu ir integraciniu 
augimu susijusiuose sektoriuose.

19. ragina Komisiją sukurti atitinkamame Komisijos komunikate pasiūlytą nacionalinių 
įstaigų Europos tinklą, suteikiant naujus įgaliojimus savo Vidaus rinkos konsultaciniam 
komitetui, kad šis galėtų prižiūrėti bendrosios rinkos integracijos ir valdysenos klausimus, 
ypatingą dėmesį skiriant prieinamumui, vadovaujantis ratifikuota JT neįgaliųjų teisių 
konvencija;

20. ragina Komisiją užtikrinant Sąjungos direktyvų įgyvendinimą visose valstybėse narėse 
užtikrinti, kad būtų baigta kurti bendroji rinka.
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