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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl bendrosios rinkos siekiant skatinti verslą ir plėtrą
(2010/2277(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Siekiant 
labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos. 50 pasiūlymų, kaip pagerinti bendrą 
darbą, verslą ir prekybą“ (COM(2010)0608),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 20 d. Parlamento rezoliuciją dėl bendrosios rinkos 
vartotojams ir piliečiams sukūrimo1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 9 d. profesoriaus Mario Monti pranešimą „Nauja 
bendrosios rinkos ataskaita“,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2009)2020), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva 
„Inovacijų sąjunga“ (COM(2010)0546),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Sumanus reguliavimas Europos Sąjungoje“ 
(COM(2010)0543),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ 
(COM(2010) 0245),

– atsižvelgdamas į MVĮ prieigos prie ES viešųjų pirkimų rinkos vertinimo ataskaitą2, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl tarpvalstybinės įmonių e. prekybos su 
vartotojais Europos Sąjungoje (COM(2009)0557),

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 29 d. Komisijos rekomendaciją dėl priemonių, skirtų 
bendrosios rinkos veikimui gerinti,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Viešieji pirkimai geresnei aplinkai užtikrinti“ 
(COM(2008)0400), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Visų pirma galvokime apie mažuosius“. Europos 
iniciatyva „Small Business Act“ (COM(2008)0394), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendroji rinka XXI a. Europai“ 
(COM(2007) 0724) ir Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendroji rinka. Laimėjimų 
apžvalga“(SEC(2007) 1521),

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– atsižvelgdamas į Komisiją komunikatą „Perspektyvos, prieinamumas ir solidarumas. 
Nauja socialinė vizija XXI amžiaus Europoje“ (COM(2007)0726),

– atsižvelgdamas į Komisijos aiškinamąjį komunikatą „Dėl viešąjį pirkimą ir koncesijas 
reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų taikymo oficialiai patvirtintai viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystei (OPVVP)“ (C(2007)6661),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Metas judėti sparčiau. Naujoji partnerystė 
vystymosi ir užimtumo labui“ (COM(2006)0030),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadas dėl Bendrosios rinkos akto,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 21 d. rezoliuciją dėl elektroninės prekybos vidaus 
rinkos kūrimo užbaigimo1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl naujovių viešųjų pirkimų 
sistemoje2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vidaus rinkos rezultatų 
suvestinės3,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl ikiprekybinių viešųjų pirkimų. 
Naujovių skatinimas siekiant užtikrinti ilgalaikes kokybiškas viešąsias paslaugas 
Europoje4,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją „Metas judėti sparčiau. Naujoji 
partnerystė vystymosi ir užimtumo labui“ 5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir ... nuomones 
(A7-0000/2010),

A. kadangi svarbu atkurti pasitikėjimą bendrąja rinka visais lygmenimis ir pašalinti esamas 
kliūtis, kurių patiria įmonės, pradėdamos verslą, kadangi didelė administracinė našta 
atbaido naujus verslininkus,

B. kadangi rinkos susiskaldymas daro įtaką visoms įmonėms, tačiau MVĮ labiausiai 
pažeidžiamos, kai kyla su tuo susijusių problemų,

C. kadangi bendroji rinka dažnai suvokiama kaip rinka, kuri iki šiol daugiausia naudos davė 
didelėms įmonėms, nors ES augimo varomoji jėga yra MVĮ,

D. kadangi naujovių ES trūkumas yra pagrindinis lėto augimo pastaraisiais metais veiksnys, 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0320.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0173.
3 OL C 349 E, 2010 10 22, p. 25.
4 OL C 67E, 2010 3 18, p. 10.
5 OL C 316E, 2006 12 22, p. 378.
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kadangi naujovės, susijusios su ekologiškomis technologijomis, suteikia galimybę 
suderinti ilgalaikį augimą ir aplinkos apsaugą,

E. kadangi norint pasiekti strategijos „ES 2020“ tikslų bendroji rinka turi sudaryti sąlygas 
pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui, kadangi bendroji rinka turėtų tapti geresne 
terpe naujovėms ir ES įmonių atliekamiems moksliniams tyrimams,

F. kadangi rizikos kapitalas yra svarbus naujų novatoriškų įmonių finansavimo šaltinis, 
kadangi esama kliūčių rizikos kapitalo fondams, kurie nori investuoti įvairiose ES 
valstybėse narėse,

G. kadangi siekiant augimo ateityje būtina plėtoti informacines ir ryšių technologijas ir siekti, 
kad ES įmonės jas plačiau naudotų,

H. kadangi ES lygmens elektroninė prekyba ir elektroninės paslaugos, įskaitant elektroninės 
vyriausybės paslaugas, vis dar nepakankamai išvystytos,

I. kadangi pašto sektorius ir pašto sistemų sąveikumo bei bendradarbiavimo skatinimas gali 
turėti didelį poveikį plėtojant tarpvalstybinę e. prekybą,

J. kadangi dėl netobulo elektroninio nuosavybės teisių valdymo garso ir vaizdo produktų 
rinka gerokai susiskaidžiusi, o tai kenkia ES įmonėms, kadangi sukūrus tikrą garso ir 
vaizdo produktų bendrąją rinką naudos gautų ir įmonės, ir vartotojai, 

K. kadangi dėl klastojimo ir piratavimo mažėja verslo pasitikėjimas e. prekyba ir skatinamas 
susiskaidymas, susijęs su intelektinės nuosavybės apsaugos taisyklėmis, o tai slopina 
naujoves bendrojoje rinkoje,

L. kadangi mokestinės nuostatos, pvz., įmonių apmokestinimo ir prievolės teikti ataskaitas 
siekiant apskaičiuoti PVM, tampa didele kliūtimi tarpvalstybiniams sandoriams; kadangi 
šios kliūtys gali būti pašalintos nesuderinus mokesčių tarifų,

M. kadangi tarpvalstybiniai viešieji pirkimai sudaro mažą visos viešųjų pirkimų rinkos dalį, 
nepaisant to, kad tai gera proga ES įmonėms; kadangi MVĮ prieiga prie viešųjų pirkimų 
rinkos vis dar ribota,

N. kadangi paslaugos sudaro didelę mūsų ekonomikos augimo dalį; kadangi bendroji 
paslaugų rinka dėl Paslaugų direktyvos spragų ir dėl to, kad vėluojama ją įgyvendinti, vis 
dar nepakankamai išvystyta,

Įžanga

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas“ ir ypač jo 
pirmąjį skyrių „Greitas, tvarus ir tinkamas augimas įmonėms“;

2. pabrėžia bendrosios rinkos svarbą ES įmonių konkurencingumui ir Europos ekonomikos 
augimui ir palankiai vertina holistinį požiūrį, kurio laikomasi komunikate;

I. 1-oji prioritetinė sritis – naujoviška bendroji rinka
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3. tvirtai remia mintį sukurti ES patentą ir suvienodintą Europos masto bylinėjimosi patentų 
srityje sistemą, siekiant, kad bendroji rinka taptų naujovėms palankia terpe; pabrėžia, kad 
išlaidų, susijusių su daugiakalbiais patentais, našta trukdytų diegti naujoves bendrojoje 
rinkoje;

4. pritaria tam, kad būtų sukurtos ES projektų obligacijos, siekiant remti ilgalaikes naujoves 
bendrojoje rinkoje;

5. ragina Komisiją skatinti tarpvalstybines investicijas ir parengti teisės aktų sistemą, kad 
rizikos kapitalo fondai galėtų laisvai investuoti bendrojoje rinkoje, neatsižvelgiant į kilmės 
valstybę narę;

6. pripažįsta viešųjų pirkimų, ypač ikiprekybinių pirkimų, svarbą ir vaidmenį, kurį jie atlieka 
skatinant naujoves bendrojoje rinkoje; ragina valstybes nares pasinaudoti ikiprekybiniais 
viešaisiais pirkimais ir suteikti lemiamą pradinį postūmį naujoms inovacinių ir ekologiškų 
technologijų rinkoms ir drauge pagerinti viešųjų paslaugų kokybę ir efektyvumą; ragina 
Komisiją ir valstybes nares geriau pranešti apie esamas ikiprekybinių viešųjų pirkimų 
galimybes valdžios institucijoms; ragina Komisiją ištirti, kaip būtų galima lengviau 
vykdyti bendrus tarpvalstybinius pirkimus; 

7. primygtinai ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant sukaupti išteklių 
naujovėms diegti, t. y. kurti naujovių diegimo grupes ir palengvinti MVĮ dalyvavimą ES 
mokslinių tyrimų programose;

II. 2-oji prioritetinė sritis – skaitmeninė bendroji rinka

8. Palankiai vertina Komisijos pasiūlymą persvarstyti Elektroninių parašų direktyvą; 
pabrėžia, kad būtinas abipusis e. atpažinties ir e. tapatumo nustatymo pripažinimas visoje 
ES;

9. ragina Komisiją imtis tinkamų priemonių siekiant padidinti įmonių pasitikėjimą 
e. prekyba, būtent suderinti sutarčių teisę, jei įmanoma, ir palengvinti skolos išieškojimą;

10. ragina valstybes nares iki galo įgyvendinti trečiąją Pašto paslaugų direktyvą (2008/6/EB) 
siekiant, kad būtų galima lengviau efektyviai paskirstyti pirkinius internetu ir juos atsekti;

11. pabrėžia būtinybę sukurti bendrąją garso ir vaizdo prekių internetu rinką tobulinant 
nuosavybės teisių elektroninį valdymą ir drauge užtikrinant, kad teisių turėtojai gautų 
tinkamą atlygį už savo kūrybos darbus; 

12. pabrėžia, kad būtina atitinkamai griežtinti kovą su internetiniu piratavimu ir siekti
visuomenės paramos pasinaudojant visomis turimų technologijų teikiamomis galimybėmis 
ir drauge paisant pagrindinių teisių;

III.3-ioji prioritetinė sritis – verslui palanki bendroji rinka 

13. ragina Komisiją pagerinti MVĮ prieigą prie kapitalo rinkų, t. y. teikti daugiau informacijos 
apie įvairias ES finansavimo galimybes, pvz., pagal Konkurencingumo ir inovacijų 
programą, apie Europos investicijų banko ar Europos investicijų fondo finansavimą, taip 
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pat supaprastinti, paspartinti finansavimo procedūras ir siekti, kad jos būtų mažiau 
biurokratiškos;

14. pabrėžia, kad svarbu pašalinti mokestines tarpvalstybinės veiklos kliūtis; mano, kad, 
siekiant apriboti prisitaikymo sąnaudas ir padidinti ES įmonių konkurencingumą, reikia 
nustatyti aiškesnę su PVM susijusią reguliavimo sistemą ir įmonių prievolę teikti 
ataskaitas; 

15. pabrėžia, kad nustačius bendrą įmonių pelno mokesčio bazę būtų daugiau skaidrumo ir 
būtų galima palyginti įmonių pelno mokesčio tarifus, taigi sumažėtų tarpvalstybinės 
veiklos kliūtys;

16. ragina Komisiją siekti, kad viešųjų pirkimų procedūros būtų veiksmingesnės norint 
paskatinti ES įmones dalyvauti viešuosiuose pirkimuose; pabrėžia, kad MVĮ turėtų būti 
sudaromos galimybės paprasčiau dalyvauti viešųjų pirkimų sandorių sudarymo 
procedūroms; 

IV. 4-oji prioritetinė sritis – bendroji paslaugų rinka

17. pabrėžia, kad būtina tinkamai įgyvendinti Paslaugų direktyvą ir suteikti galimybę baigti 
procedūras internetu, nes dėl to gerokai sumažėtų įmonių veiklos sąnaudos; primygtinai 
ragina Komisiją skirti ypatingą dėmesį bendrosios internetinių paslaugų rinkos plėtrai;

18. ragina Komisiją skatinti plėtoti verslo paslaugų sektorių ir imtis reikalingų reguliavimo 
priemonių siekiant apsaugoti MVĮ nuo nesąžiningos didelių mažmeninio sektoriaus 
įmonių prekybinės veiklos;

19. ragina Komisiją pasiūlyti teisinę paslaugų koncesijos sistemą, pagal kurią būtų 
užtikrinama skaidrumas, veiksminga teisminė konkurso dalyvių apsauga ir teisinis 
tikrumas;

20. pabrėžia, kad svarbu tinkamai įgyvendinti Profesinių kvalifikacijų direktyvą; primygtinai 
ragina Komisiją pasiūlyti priemones siekiant, jei tinkama, sukurti ES profesinius 
pažymėjimus;

21. palankiai vertina Europos Komisijos ketinimą pasiūlyti standartizacijos sistemos teisės 
aktų reformą, kuri apimtų ir paslaugas;

22. atkreipia dėmesį į vidaus rinkos išorės lygmens svarbą ir ypač į bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje su pagrindiniais prekybos partneriais svarbą skatinant derinti
reglamentuojamuosius aktus, trečiųjų šalių tvarkos atitiktį ir platesnį tarptautinių standartų 
taikymą;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2010 m. spalio mėn. Komisija priėmė komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas“, 
kuriuo siekiama toliau kurti bendrąją rinką. Pirmoje šio Komisijos komunikato dalyje siūloma 
imtis daug veiksmų, kurie padėtų įmonėms augti greičiau, tvariai ir tinkamai.

Šiuo metu Europos ekonomika yra didžiausia pasaulio ekonomika. Bendroji rinka yra itin 
svarbi ir įmonėms, ir vartotojams, tačiau ji gali dar labiau paskatinti augimą ir užimtumą, o 
visas jos potencialas dar neatsiskleidė. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama MVĮ, kurių 
tolesnės plėtros ir didesnio užimtumo galimybės didžiausios. Taigi labai svarbu skatinti tvarų 
ekonomikos augimą.

Pati bendroji rinka ir joje veikiančios įmonės nepaprastai svarbios būsimam ES ekonomikos 
augimui. Šiame pranešimo projekte apžvelgiamos prioritetinės priemonės, kurių reikėtų imtis 
norint sukurti stipresnę bendrąją rinką, kuri geriau patenkintų ES įmonių poreikius ir augtų
labiau negu iki šiol. Pranešėjo prioritetai suskirstyti į keturias grupes ir juos nustatant 
siekiama, kad bendroji rinka taptų naujoviška, verslui palankia terpe, kuri būtų grindžiama 
skaitmenine ekonomika ir kurioje būtų veiksmingas laisvas paslaugų judėjimas.

Gerai veikianti paslaugų rinka turi didelį augimo, taigi ir mūsų ekonomikos atsigavimo 
potencialą. Tik tvarus augimas garantuoja tvarių darbo vietų kūrimą. Siekiant užtikrinti, kad 
Paslaugų (visų pirma skiriant dėmesį paslaugoms internetu) ir Profesinių kvalifikacijų 
direktyvos būtų tinkamai įgyvendinamos, turėtų būti imamasi papildomų priemonių. Be to, 
turi būti išnagrinėta idėja sukurti ES profesinius pažymėjimus, jei tinkama, nes tokie 
pažymėjimai galėtų padidinti ES piliečių laisvo judėjimo galimybes ir supaprastinti ES 
įmonių įdarbinimo procedūras.

Kiti svarbūs veiksmai, kurių reikėtų imtis šioje srityje, būtų sukurti tinkamą teisinę paslaugų 
koncesijos sistemą ir užtikrinti, kad standartizacijos reforma taip pat apimtų paslaugas.

Norėdama padidinti savo konkurencingumą ir augimą, ES turi sukurti skaitmeninę bendrąją 
rinką. Tai taip pat reikalinga norint, kad ES susilygintų su kitomis pasaulio šalimis, kurios 
sparčiau negu Europa išvystė skaitmeninę ekonomiką. 

Vykdant e. prekybą yra daug galimybių padidinti tarpvalstybinę prekybą. Komisija turėtų dar 
geriau išaiškinti e. prekybai taikomą teisinę sistemą ir pašalinti tuos nacionalinių nuostatų 
skirtumus, kurie trukdo e. prekybai. Reikia skatinti e. prekybą ir didinti ne tik vartotojų, bet ir 
įmonių, kurios kartais vengia ją naudoti, pasitikėjimą. Taigi svarbu suderinti sutarčių teisę, jei 
įmanoma, ir palengvinti tarpvalstybinį skolos išieškojimą. 

Elektroninės vyriausybės paslaugos turėtų būti ir toliau plėtojamos, nes įmonės, naudodamosi 
procedūromis internetu, kai joms reikia bendrauti su valdžios institucijomis, galėtų sumažinti 
savo veiklos sąnaudas, o tai svarbu jų konkurencingumui. Taigi pasiūlymas užtikrinti abipusį 
e. atpažinties ir e. tapatumo nustatymo pripažinimą, taip pat ypač svarbu persvarstyti 
Elektroninių parašų direktyvą.

Bendroji rinka turėtų būti naudinga visoms įmonėms, tačiau ypač daug dėmesio turėtų būti 
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skiriama MVĮ, nes šio tipo įmonės patiria daugiau sunkumų, norėdamos pasinaudoti visomis 
bendrosios rinkos teikiamomis aplinkybėmis. MVĮ yra ES augimo varomoji jėga, jos sukuria 
daug darbo vietų. Vis dėlto, jeigu jos nori plėsti savo veiklą ir diegti naujoves, joms kyla 
didelių problemų, nes tokius projektus sunku finansuoti. Jų gebėjimą keistis neigiamai veikia 
administracinė našta, kurią reikia sumažinti. Reikia aptarti MVĮ kylančius sunkumus 
finansuoti save kapitalo rinkose ir Komisija, pabrėždama šią problemą, elgiasi teisingai. 

ES taip pat turėtų imtis svarbių priemonių siekdama, kad MVĮ taptų regimesnės 
investuotojams. MVĮ taip pat reikia geresnės prieigos prie informacijos, taip pat turi būti 
patobulintas bendravimas su jomis. Reikėtų atkreipti MVĮ dėmesį į bendrosios rinkos 
galimybes ir į finansines priemones, kurių joms suteikia pati ES. Be to, MVĮ turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos diegti naujoves, taip pat būtų svarbu padidinti jų gebėjimą 
dalyvauti mokslinių tyrimų programose. 

Su naujovių diegimu susijusios paramos reikia ne tik MVĮ, bet ir visoms įmonėms. Taigi 
Komisijos pasiūlymas sukurti projektų obligacijas, kurias išleistų privatus sektorius, labai 
svarbus siekiant, kad įmonės galėtų sukaupti lėšų. Komisija turėtų užtikrinti, kad sukurtos šių 
naujų finansinių priemonių naudojimo procedūros tinka ir MVĮ. 

Be to, siekiant padidinti Europos įmonių gebėjimus diegti naujoves, ES reikia veiksmingos 
reguliavimo sistemos, susijusios su rizikos kapitalu, kuris yra vienas iš svarbiausių naujoviškų 
pradedančiųjų įmonių, kurios sukurs didelę pridėtinę vertę, finansavimo šaltinis. Taigi ypač 
svarbu sukurti reguliavimo sistemą, kad rizikos kapitalo fondai galėtų investuoti bet kurioje 
valstybėje narėje. ES negalės sutelkti dėmesio į naujoviškus sektorius, jeigu nebus imtasi 
tolesnių priemonių siekiant užtikrinti, kad bendroji rinka būtų naudinga ir rizikos kapitalui.

Pranešime taip pat nagrinėjami tarpvalstybiniai viešieji pirkimai, kurie labai svarbūs ir ES, ir 
valdžios institucijoms. Kiekvienais metais viešieji tiekimo, darbų ir paslaugų pirkimai sudaro 
17 proc. BVP. Šiuo finansiškai sunkiu metu labai svarbu užtikrinti, kad šie pinigai būtų 
naudojami kuo efektyviau.

ES valstybės narės turėtų visų pirma skatinti viešuosius ekologiškų produktų ir paslaugų 
pirkimus. Tarpvalstybiniai viešieji pirkimai 2009 m. sudarė tik apie 1,5% visų viešųjų pirkimų 
sandorių. Nepaisant visų svarbių bendrosios rinkos laimėjimų, vis dar yra galimybių siekti, 
kad būtų vykdoma daugiau e. viešųjų pirkimų ir labiau naudojamas internetas tam, kad 
tarpvalstybinė prekyba būtų sėkmingesnė. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
ikiprekybiniams viešiesiems pirkimams ir bendriems pirkimams.

MVĮ dalyvavimo viešųjų pirkimų, kurie viršija nurodytą ribą, dalis yra 18 proc. mažesnė nei 
bendra jų dalis ekonomikoje. Mikroįmonės ir mažosios įmonės gerokai atsilieka šioje srityje, 
palyginti su jų dabartine svarba tikrojoje ekonomikoje. Geresnė prieiga prie informacijos ir 
ribotų techninių bei finansinių pajėgumų didinimas galėtų gerokai padidinti informacijos 
mainų tarp pirkėjų ir galimų tiekėjų veiksmingumą. 

Be to, ne mažiau svarbios ir mokestinės priemonės. Koordinuojant mokesčių politiką ir 
nustačius bendrą konsoliduotą įmonių pelno mokesčių bazę bendroji rinka taptų geresne 
verslo terpe Europos įmonėms. Jos privalumas būtų suteikti daugiau skaidrumo ES įmonėms 
ir sudaryti galimybes lengviau palyginti skirtingus įmonių pelno mokesčių tarifus, taikomus 
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valstybėse narėse.

Kita vertus, tai ne vienintelė kliūtis įmonėms veikti tarpvalstybiniu mastu. Pranešėjas pritaria 
tam, kad būtų sukurta nauja PVM strategija, pagal kurią reguliavimo sistema bus paaiškinta ir 
pritaikyta atsižvelgiant į naują Europos valstybių ekonominę tikrovę ir kuri bus naudinga 
konkurencingumui ir ES įmonėms. Reikėtų taip pat skirti ypatingą dėmesį prievolei teikti 
ataskaitas, nes ji dažnai yra didelė našta įmonėms ir trukdo vykdyti tarpvalstybinę veiklą.


