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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 „ES 2020“ 
numatytų užimtumo tikslų;

2. pabrėžia, kad veiksmingas paslaugų teikimas yra labai svarbus būsimam ekonomikos 
augimui, darbo vietų kūrimui ir inovacijoms;

3. pažymi, kad reikia išnaudoti bendrosios rinkos teikiamas galimybes ir suteikti naują 
impulsą Europos šalių ekonomikai toliau veriant sienas prekėms ir paslaugoms, suteikiant 
didesnį pasirinkimą, įmonėms pasiūlant naujų verslo galimybių ir galiausiai kuriant naujas 
darbo vietas;

4. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą COM(2011) 8031 ir tvirtai remia tai, kad atliekant 
sustiprintą poveikio MVĮ tyrimą daugiausia dėmesio skiriama labai mažoms įmonėms, nes 
tai turės teigiamos įtakos įgyvendinant ir taikant ES teisės aktus;

5. pripažįsta tai, kad bendrosios rinkos požiūriu vertingą vaidmenį atlieka vieno langelio 
sistemos (elektroninės ir fizinės), nes jos sumažina administracinę naštą ir sandorių 
išlaidas, didina veiksmingumą, užtikrina didesnį 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;

6. 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;

7. apgailestauja, kad Europos paslaugų rinka vis dar yra susiskaldžiusi; ragina imtis 
priemonių, kuriomis būtų didinamas mobilumas visoje ES supaprastinant ir paspartinant 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką ir sustiprinant vidaus rinkos informacinę 
sistemą;

8. ragina Komisiją geresnės teisėkūros tikslais atlikti išsamius poveikio vertinimus ir 
nustatyti sritis, kuriose esama per didelės administracinės naštos, nenuoseklumo ir 
pasenusių ar neveiksmingų priemonių (ypač užimtumo ir socialinių reikalų srityje), kurios 
turi neigiamos įtakos bendrosios rinkos veikimui; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
sukurti taisyklę „vienas priimtas, vienas panaikintas“;

9. ragina tvirčiau įsipareigoti vykdyti pažangaus reglamentavimo darbotvarkę per 
ateinančius dvejus metus, ypač su tvariu, pažangiu ir įtraukiu augimu susijusiuose 

                                               
1 „Mažosioms ir vidutinėms įmonėms tenkančios reglamentavimo naštos mažinimas. ES reglamentavimo 
sistemos pritaikymas labai mažų įmonių poreikiams“
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sektoriuose.


