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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 7 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl 
bendrosios rinkos valdymo1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 28 d. pirmąją Komisijos ataskaitą dėl „Bendrosios 
rinkos integracijos būklės 2013 m. Indėlis į 2013 m. metinę augimo apžvalgą“ 
(COM(2012)0752),

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 8 d. Komisijos komunikatą „Geresnė bendrosios rinkos 
valdysena“ (COM(2012)0259),

1. primena, kad bendroji rinka yra vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo veiksnių ir atlieka svarbų vaidmenį siekiant strategijos „Europa 2020“ pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo tikslų, tačiau šis potencialas nepanaudotas daugeliu atvejų;

2. pažymi, kad visiškas ir tinkamas Paslaugų direktyvos įgyvendinimas galėtų 0,8–2,6 proc. 
padidinti galimą bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą;

3. džiaugiasi, kad pirmą kartą per 2013 m. Europos semestrą metinė augimo apžvalga buvo 
pagrįsta Bendrosios rinkos integracijos būklės ataskaita;

4. tačiau apgailestauja, kad nepaisant svarių įrodymų dėl bendrosios rinkos reikšmės 
įveikiant krizę, 2013 m. konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose pakankamai 
neatsižvelgiama į ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą, susijusį su 
tinkamu bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimu ir vykdymu;

5. pritaria, kad svarbios šių metų konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos pašalinti 
nepagrįstus patekimo į paslaugų sektorius apribojimus ir kliūtis ir ragina atitinkamas 
valstybes nares kuo labiau atsižvelgti į šias rekomendacijas;

6. ragina Komisiją kitoje metinėje augimo apžvalgoje ir 2014 m. Europos semestre teikti 
pirmenybę bendrosios rinkos valdymui ir būsimose konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose visapusiškai atsižvelgti į pagrindines augimo sritis, kuriomis laikomi 
paslaugų, energetikos ir transporto sektoriai, ir bendrąją skaitmeninę rinką, taip pat į 
priemones, išdėstytas I ir II bendrosios rinkos aktuose;

7. ragina valstybes nares ir Komisiją, tuo tarpu, stengtis pagerinti bendrosios rinkos teisės 
aktų vykdymą ir šio vykdymo stebėseną, inter alia, vykdant įprastas „ES koordinuojamas 
patikrinimo akcijas“;

8. dar kartą ragina Komisiją sustiprinti bendrosios rinkos valdymą nustatant metinį 
bendrosios rinkos valdymo ciklą kaip konkretų Europos semestro ramstį, įskaitant Vidaus 
rinkos rezultatų suvestinę, metinę vidaus rinkos integravimo ataskaitą kaip metinės 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0054.
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augimo apžvalgos dalį, Europos Vadovų Tarybos gaires valstybėms narėms, nacionalinius 
veiksmų planus, kuriais siekiama įgyvendinti vidaus rinkos gaires, ir konkrečiai šaliai 
skirtas rekomendacijas;

9. pažymi, kad 2013 m. Europos semestre trūksta nacionalinių parlamentų dalyvavimo 
diskutuojant apie bendrosios rinkos aspektus ir ragina juos pradėti aktyvų dialogą su 
Europos Parlamentu ir savo atitinkamomis vyriausybėmis, kad būtų geriau panaudojamas 
turimas augimo ir užimtumo potencialas.


