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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl valdymo ir partnerystės bendrojoje rinkoje
(2010/2289(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 Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020), 

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

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl vienos bendros rinkos 
peržiūros1  ir į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendrosios rinkos apžvalga: dar 
vieneri metai“ (SEC(2008)3064),

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

– atsižvelgdamas į Komisijos 27-ąją metinę ES teisės taikymo kontrolės ataskaitą ir į 
susijusį Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Padėtis įvairiuose sektoriuose“ 
(SEC(2010)1143),

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 29 d. Komisijos rekomendaciją dėl priemonių, skirtų 
bendrosios rinkos veikimui gerinti (C(2009)4728),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadas dėl Bendrosios rinkos akto,
– atsižvelgdamas į profesoriaus Mario Monti pranešimą Komisijai dėl bendrosios rinkos 

atgaivinimo,
– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos 

vartotojams ir piliečiams sukūrimo2,
– atsižvelgdamas į vidaus rinkos rezultatų suvestinę Nr. 21 (2010) ir į savo 2010 m. kovo 

9 d.3 ir 2008 m. rugsėjo 23 d.4 rezoliucijas dėl vidaus rinkos rezultatų suvestinės, 
– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Rezultatų siekianti Europa – Bendrijos teisės 

taikymas“ (COM(2007)0502),
– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258–260 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 10 straipsnį,
– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Užsienio 
                                               
1 OL C 187E, 2008 7 27, p. 80. 
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0186.
3 OL C 349 E, 2010 12 22, p. 25.
4 OL C 8E, 2010 1 14, p. 7.
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reikalų komiteto ir ... nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi norint atnaujinti Bendrosios rinkos projektą reikia aktyvios visų Europos 
institucijų, valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių paramos,

B. kadangi vis dar egzistuoja didelis atotrūkis tarp bendrosios rinkos taisyklių ir praktinės 
naudos, kurią piliečiai ir verslas galėtų gauti jas taikydami,

C. kadangi neperkeltų į nacionalinę teisę ES teisės aktų vidurkis siekia 1,7 %, atsižvelgiant 
į tuos atvejus, kai direktyvos perkėlimo laikotarpis neatitinka nustatyto termino ir kai 
Komisija pradėjo pažeidimo tyrimo procedūrą dėl neatitikimo,

I. Įžanga

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas“ ir ypač jo 
3 skyrių;

2. ragina Komisiją ir Tarybą sustiprinti holistinį požiūrį į Bendrosios rinkos projekto 
atnaujinimą, integruojant bendrosios rinkos prioritetus į visas politikos sritis, kurios 
labai svarbios siekiant bendrosios rinkos, kuri atitiktų Europos piliečių, vartotojų ir 
verslo interesus;

3. mano, kad Europos ekonomikos valdysena, 2020 m. Europos strategija ir Bendrosios 
rinkos projekto atnaujinimas yra vienodai svarbūs siekiant atgaivinti Europos 
ekonomiką;

II. Politinės lyderystės ir partnerystės stiprinimas

4. yra įsitikinęs, kad vienas didžiausių Bendrosios rinkos projekto atnaujinimo iššūkių –
užtikrinti politinę lyderystę, įsipareigojimus ir koordinavimą; mano, kad atnaujinant 
Bendrosios rinkos projektą nepaprastai svarbus visapusiškas aukščiausio politinio 
lygio vadovavimas;

5. ragina valstybių narių vyriausybes prisiimti atsakomybę už Bendrosios rinkos projekto 
atnaujinimą; palankiai vertina valstybių narių iniciatyvas optimizuoti būdus, kuriais 
jos sprendžia su bendrosios rinkos direktyvomis susijusius klausimus, t.y. 
koordinavimo gerinimą, paskatų sistemų kūrimą ir politinės direktyvų perkėlimo į 
nacionalinę teisę svarbos didinimą;

6. pažymi, kad bendrosios rinkos taisykles dažnai įgyvendina vietos ir regioninės 
valdžios institucijos; ragina Komisiją ir valstybes nares toliau plėtoti partnerystę su 
vietos ir regioninėmis vietos institucijomis ir įgyvendinti ją ne tik vykdant sanglaudos, 
bet ir bendrosios rinkos politiką; 

7. pabrėžia padidėjusį nacionalinių parlamentų vaidmenį ES teisės aktų priėmimo 
procese pagal Lisabonos sutartį; ragina nacionalinius parlamentus įtraukti bendrosios 
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rinkos taisykles į visą teisėkūros ciklą ir dalyvauti bendroje su Europos Parlamentu 
veikloje;

8. palankiai vertina Komisijos siekį daugiau konsultuotis ir vykdyti dialogą su pilietine 
visuomene;

III. Bendrosios rinkos reguliavimas

9. mano, kad Bendrosios rinkos projekto veiksmingumas ir teisėtumas nukenčia dėl 
bendrosios rinkos valdysenos sudėtingumo;

10. mano, kad reglamentų rengimas vietoj direktyvų padėtų kurti aiškesnę reguliavimo 
aplinką ir sumažinti vykdymo išlaidas, susijusias su perkėlimu į nacionalinę teisę;
ragina Komisiją parengti tikslingesnį teisėkūros priemonių parinkimo, kuris 
priklausytų nuo nuostatų, kurios turės būti įgyvendintos, teisinių ir dalykinių ypatybių, 
metodą;

11. mano, kad atitikties lentelės būtinos siekiant užtikrinti, kad bendrosios rinkos taisyklės 
būtų tinkamai taikomos;

IV. Administraciniai koordinavimo, informavimo ir problemų sprendimo mechanizmai

12. pritaria pasiūlymams dėl Bendrosios rinkos akto, kuriais siekiama plėtoti tolesnį 
valstybių narių bendradarbiavimą administravimo srityje, įskaitant Vidaus rinkos 
informacinės sistemos taikymą ir kitose teisės aktų srityse;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares koordinuoti ir, jei tikslinga, konsoliduoti 
informavimo ir problemų sprendimo „vieno langelio“ principu veikiančias priemones; 

14. ragina valstybes nares paversti paslaugų direktyvoje nurodytus kontaktinius centrus į 
centrus, kurie tikrai veiktų pagal „vieno langelio“ principą ir kuriuose verslininkai 
galėtų lengvai gauti visą informaciją, kurios reikia jų veiklai, įskaitant informaciją apie 
taikytiną mokesčių tvarką;

V. Vykdymas

15. mano, kad pažeidimo nagrinėjimo procedūra išlieka pagrindine vidaus rinkos veikimo 
užtikrinimo priemone;

16. ragina Komisiją atsispirti bet kokiai politinei įtakai ir nedelsiant pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras, kai nepavyksta pasiekti rezultatų taikant ikiteisminio 
problemų sprendimo mechanizmą;
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17. pažymi, kad Teisingumo Teismo pastarojo meto praktika atveria Komisijai naujų 
galimybių taikyti procedūrą dėl valstybių narių daromų bendrosios rinkos taisyklių 
„bendrų ir sistemingų pažeidimų“;

18. ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti pakeitimais, nustatomais SESV 
260 straipsniu, kuriais supaprastinamas ir paspartinamas finansinių nuobaudų 
taikymas, kai vykdoma pažeidimų nagrinėjimo procedūra;

19. apgailestauja, kad pernelyg daug pažeidimų nagrinėjimo procedūrų užtrunka labai 
daug laiko, kol jos užbaigiamos ar pateikiamos Teisingumo Teismui;

20. pritaria Komisijos iniciatyvoms parengti alternatyvią ginčų sprendimo ES priemonę;

VI. Stebėjimas, vertinimas ir modernizavimas

21 pritaria tikslingam ir įrodymais pagrįstam rinkos stebėjimo ir vertinimo metodui;
ragina Komisiją ir toliau rengti rinkos stebėjimo priemones, gerinant metodologiją, 
rodiklius ir duomenų rinkimą, kartu laikantis praktiškumo ir ekonomiškumo principų;

22. pabrėžia paslaugų direktyvoje nurodomą savitarpio vertinimą kaip naujovišką kitų 
dalyvių spaudimo panaudojimo būdą perkėlimo į nacionalinę teisę kokybei gerinti;
pritaria, jei tikslinga, savitarpio vertinimo taikymui kitose srityse, pvz., laisvo prekių 
judėjimo srityje;

23. skatina valstybes nares reguliariai persvarstyti nacionalines taisykles ir procedūras, 
kurios turi poveikį laisvam paslaugų ir prekių judėjimui, siekiant supaprastinti ir 
modernizuoti nacionalines taisykles ir pašalinti besidubliuojančias nuostatas;

VII. Svarbiausi veiksmai siekiant stiprinti valdyseną ir partnerystę

24. siūlo, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkui būtų suteikti įgaliojimai koordinuoti 
ir prižiūrėti Bendrosios rinkos projekto atnaujinimą glaudžiai bendradarbiaujant su 
Komisijos pirmininku;

25. prašo, kad kiekviena Europos Vadovų Tarybos pavasario sesija būtų skiriama 
bendrosios rinkos būklei įvertinti, remiantis stebėjimo procesu, kurio metu būtų 
vertinami tarpinių rodiklių pasiekimo rezultatai; rekomenduoja, kad 
Konkurencingumo taryba prisiimtų didesnę atsakomybę už bendrosios rinkos 
klausimų nagrinėjimą visose bendrosios rinkos politikos srityse;

26. ragina valstybes nares pateikti atitikties visoms bendrosios rinkos direktyvoms lenteles 
ir viešai jas paskelbti piliečiams;

27. ragina valstybes nares ir Komisiją iki 2012 m. sumažinti į nacionalinę teisę neperkeltų 
bendrosios rinkos direktyvų skaičių iki 0,5 %, įskaitant tiek neperkeltus, tiek 
neteisingai perkeltus teisės aktus;
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28. prašo Komisijos nustatyti 12 mėnesių ribą kaip didžiausią leistiną vidutinį pažeidimų 
nagrinėjimo nuo bylos pradžios iki paraiškos Teisingumo Teismui pateikimo terminą;

29. ragina Komisiją pasiūlyti terminą, per kurį valstybės narės turėtų įvykdyti Teisingumo 
Teismo nutarimus;  

30. ragina Komisiją, kad ji, remdamasi savo 2009 m. birželio 29 d. rekomendacija dėl 
priemonių, skirtų bendrosios rinkos veikimui gerinti, iki 2011 m. pabaigos parengtų 
ataskaitą dėl esamų geriausių praktikų veiksmingumo valstybėse narėse;

31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Politinės lyderystės ir partnerystės stiprinimas

Pranešėja mano, kad vienas didžiausių Bendrosios rinkos projekto atnaujinimo iššūkių –
užtikrinti politinę lyderystę, įsipareigojimus ir koordinavimą. 50 pasiūlymų dėl Bendrosios 
rinkos projekto atnaujinimo apima daug paketų, yra iš esmės susiję su kelių Komisijos narių 
kompetencijomis ir patenka į įvairių Europos Parlamento komitetų kompetencijos sritį.
Taryboje Bendrosios rinkos aktas suskaidomas ir patenka į skirtingos sudėties Tarybas, kurių 
vaidmuo ir veiksmingumas labai skiriasi. Nacionalinės institucijos taip pat labai skiriasi savo 
sudėtimi ir organizacine struktūra.

Pranešėja mano, kad 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadose dėl bendrosios rinkos siūlomas 
Konkurencingumo tarybos vaidmens padidinimas yra būtina, tačiau nepakankama sąlyga 
siekiant užtikrinti politinę lyderystę, įsipareigojimus ir koordinavimą.

Pranešėja mano, kad atnaujinant Bendrosios rinkos projektą nepaprastai svarbus aukščiausio 
politinio lygio vadovavimas. Todėl ji siūlo, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkui būtų 
suteikti įgaliojimai koordinuoti ir prižiūrėti Bendrosios rinkos projekto atnaujinimą glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisijos pirmininku. Kiekviena Europos Vadovų Tarybos pavasario 
sesija turėtų būti skiriama bendrosios rinkos būklei įvertinti, remiantis stebėjimo procesu, 
kurio metu būtų vertinami tarpinių rodiklių pasiekimo rezultatai. Turėdama tai mintyje, 
pranešėja pastebi, kad ES pirmininkaujanti Vengrija jau planuoja pirmąjį tokį Europos 
Vadovų Tarybos posėdį konkretaus sektoriaus klausimais 2011 m. vasario mėn.1

Pranešėja įsitikinusi, kad valstybių narių parama ir įsipareigojimai taip pat bus nepaprastai 
svarbūs atnaujinant Bendrosios rinkos projektą. Ji palankiai vertina valstybes nares už 
dedamas pastangas gerinti bendrosios rinkos taisyklių perkėlimą į nacionalinę teisę ir 
įgyvendinimą. Tokia geriausia praktika yra periodinių perkėlimo į nacionalinę teisę įvertinimų 
sistemų taikymas, kontaktinių centrų įvairiose ministerijose sistemos ir įspėjimo, kad baigiasi 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminas, sistemų įdiegimas.

Pranešėja atkreipia dėmesį, kad prieš paskelbiant direktyvą valstybės narės gali imtis įvairių 
priemonių, kad palengvintų perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą. Tokios priemonės 
yra, pvz., perkėlimo į nacionalinę teisę planų parengimas iškart po to, kai priimamas politinis 
susitarimas, išankstinis kompetencijos nustatymas ir (arba) poveikio teisėkūros aspektu 
analizė, reguliarus už derybas atsakingų ir su perkėlimu į nacionalinę teisę  ir parlamento 
dalyvavimu ankstyvuose derybų dėl Europos teisės aktų susijusių departamentų  keitimasis 
informacija, kurie gali padėti palengvinti teisės akto perkėlimą į nacionalinę teisę, kai tik jis 
priimamas.

Pranešėja taip pat mano, jog valstybės narės turėtų nustatyti savo pačių prioritetus ir parengti 
savo pačių darbotvarkę pagal Bendrosios rinkos projekto prioritetus, kad prisiimtų tikrą 
atsakomybę už Bendrosios rinkos projektą.

                                               
1 ES pirmininkaujanti Vengrija planuoja Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimą dėl ES 
energetikos politikos.
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Pranešėja mano, kad Komisijos siūlomą partnerystės metodą reikėtų stiprinti dviem 
elementais. 

Pirma, ji mano, kad partnerystę su vietos ir regioninėmis valdžios institucijomis reikia plėtoti 
ne tik vykdant sanglaudos politiką, bet ir bendrosios rinkos politiką. Bendrosios rinkos 
taisykles dažnai įgyvendina ir taiko vietos ir regioninio lygmens valstybių narių valdžios 
institucijos. Patirtis įgyvendinant paslaugų direktyvą aiškiai rodo, kad vietos ir regioninių 
valdžios institucijų įtraukimas gali būti nepaprastai svarbus siekiant užtikrinti, kad bendrosios 
rinkos teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir taikomi. 

Pranešėja pažymi, kad kai kurios valstybės narės jau ėmėsi konkrečių priemonių partnerystei 
su vietos ir regioniniais subjektais plėtoti, be kita ko, sukurdamos specialius tinklus, pvz., 
viešojo pirkimo ar rinkos priežiūros srityje, kurie sieja vietos ir regionines valdžios 
institucijas. 

Antra, pranešėja mano, kad bendrosios rinkos valdysenos dialogo ir partnerystės elementą 
reikėtų stiprinti didesniu nacionalinių parlamentų įtraukimu. Lisabonos sutarties įsigaliojimas 
atveria naujų galimybių nacionaliniams parlamentams įsitraukti į bendrosios rinkos taisyklių 
kūrimą visame teisėkūros cikle ir dalyvauti bendroje su Europos Parlamentu veikloje. Ji 
pažymi, kad nacionalinių parlamentų įtraukimas į ankstyvus pasiūlymo dėl direktyvos 
svarstymo etapus Europos lygmeniu galėtų paspartinti tolesnių perkėlimo į nacionalinę teisę 
valstybių narių lygmens priemonių priėmimą. Nuolatinis keitimasis informacija su 
nacionaliniais parlamentais dėl perkėlimo į nacionalinę teisę, susijusia su perkėlimo pažanga, 
taip pat galėtų palengvinti perkėlimo į nacionalinę teisę procesą.

Bendrosios rinkos reguliavimas

Pranešėja mano, kad bendrosios rinkos valdysenos sistema ir procesai yra pernelyg sudėtingi.
Tai komplikuoja atskaitomybę ir mažina bendrosios rinkos bendrą veiksmingumą ir 
teisėtumą. Ji mano, kad toliau plėtojant bendrosios rinkos valdyseną daugiau svarbos reikėtų 
teikti skaidrumo ir atskaitomybės principams.

Pranešėja mano, kad tikslingesnis teisėkūros priemonių parinkimo, kuris priklausytų nuo 
nuostatų, kurios turės būti įgyvendintos, teisinių ir dalykinių ypatybių, metodas padėtų sukurti 
aiškesnę reguliavimo aplinką ir sumažintų vykdymo išlaidas, susijusias su perkėlimu į 
nacionalinę teisę.

Pranešėja pabrėžia, kad pagal ES sutarties 4 straipsnio 3 dalį valstybės narės privalo padėti 
Komisijai vykdyti užduotį užtikrinti, kad būtų taikomos Sutarčių nuostatos ir institucijų 
priimtos priemonės. Todėl valstybės narės turėtų Komisijai teikti aiškią ir tikslią informaciją 
apie direktyvų įgyvendinimą.

Pranešėja mano, kad valstybės narės turėtų pateikti visų bendrosios rinkos direktyvų atitikties 
lenteles, kuriose būtų išdėstytos valstybių narių taisyklių nuostatos, perkeliančios direktyvų 
reikalavimus į nacionalinę teisės sistemą, ir viešai jas paskelbti piliečiams (pasiūlymas nr. 47 
Bendrosios rinkos akte). 
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Administraciniai koordinavimo ir problemų sprendimo mechanizmai

Pranešėja pritaria pasiūlymui nr. 45 Bendrosios rinkos akte, kuriuo siekiama toliau plėtoti 
valstybių narių bendradarbiavimą administravimo srityje taikant VRI sistemą, kuri galėtų būti 
taikoma ir kitose politikos srityse, įskaitant elektroninę prekybą ir viešąjį pirkimą.

Ji mano, kad intensyvesnis valstybių narių institucijų, kurios kompetentingos bendrosios 
rinkos klausimais, bendravimas ne tik padeda spręsti skubias konkrečių direktyvų 
įgyvendinimo problemas, bet ir padeda kurti valstybių narių institucijų savitarpio pasitikėjimą  
ir veiksmingesnę bendrąją rinką žvelgiant ilgo laikotarpio aspektu (Europos dimensija 
valstybių narių viešajame administravime).

Pranešėja pastebi, kad egzistuoja keletas bendrosios rinkos informavimo ir problemų 
sprendimo mechanizmų, skirtų padėti piliečiams ir verslui. Ji siūlo, kad Komisija ir valstybės 
narės koordinuotų ir, jei tikslinga, konsoliduotų informavimo ir problemų sprendimo „vieno 
langelio“ principu veikiančias priemones (pasiūlymai nr. 49 ir 50 Bendrosios rinkos akte). 

Pranešėja pritaria neformalių problemų sprendimo priemonių, visų pirma SOLVIT tinklo, 
stiprinimui. Ji mano, kad Komisija turėtų stiprinti SOLVIT tinklą, remiantis 2010 m. kovo 
2 d. Parlamento pranešimu dėl SOLVIT (2009/2138(INI)).

Pranešėja taip pat siūlo, kad valstybės narės ir Komisija siektų plėtoti centrus, kurie tikrai 
veiktų pagal „vieno langelio“ principą ir kurie galėtų tai pačiai tikslinei grupei suteikti visą 
reikalingą informaciją, pvz., kurios reikia tam tikrai veiklai. Turėdama tai mintyje, ji siūlo, 
kad paslaugų direktyvoje nurodyti kontaktiniai centrai taip pat teiktų informaciją apie 
taikytiną mokesčių tvarką.

Vykdymas

Pranešėja mano, kad pažeidimo nagrinėjimo procedūra turėtų likti pagrindine vidaus rinkos 
veikimo užtikrinimo priemone. Ji ragina Komisiją griežtai taikyti pažeidimų nagrinėjimo 
procedūrą, kai nepavyksta pasiekti rezultatų taikant ikiteisminio problemų sprendimo 
mechanizmą, ir visapusiškai pasinaudoti pakeitimais, nustatomais SESV 260 straipsniu, 
kuriais supaprastinamas ir paspartinamas finansinių nuobaudų taikymas, kai vykdoma 
pažeidimų nagrinėjimo procedūra.

Be to, pranešėja mano, kad Teisingumo Teismo pastarojo meto praktika atveria Komisijai 
naujų galimybių taikyti procedūrą dėl valstybių narių daromų bendrosios rinkos taisyklių 
„bendrų ir sistemingų pažeidimų“. Tradiciškai Komisija skiria dėmesį vykdymo veiksmų 
taikymui, remdamasi pavieniais atvejais. Tačiau byloje Komisija prieš Airiją1 Teismas 
priėmė nutarimą, kad Komisija gali pradėti procedūrą prieš valstybę narę ne tik konkrečių ES 
teisės pažeidimų atvejais, bet ir valstybės narės bendro ir sistemingo jos įsipareigojimų pagal 
ES teisę nevykdymo atvejais. Vietoj to, kad iškeltų konkrečius incidentus, Komisija pamėgino 
                                               
1 Byla C-494/01, Komisija prieš Airiją, [2005] Rink. I-3331.
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parodyti, jog egzistuoja „sisteminga ir ydinga administravimo praktika“, ir argumentavo, kad 
Airija sistemingai nevykdė atliekų direktyvos.

Bendro ir sistemingo pažeidimo sąvoka turi svarbią reikšmę dviem aspektais. Pirma, Komisija 
gali pateikti naujus konkretaus įpareigojimo pagal ES teisę nevykdymo pavyzdžius Teismo 
procedūrų metu. Antra, pažeidimą darančios valstybės narės ne tik turi pašalinti pažeidimų 
atvejus, bet ir labiau iš esmės pakeisti savo administravimo praktiką.

Pranešėja mano, kad „bendro ir sistemingo pažeidimo“ sąvoka galėtų padėti veiksmingiau 
vykdyti įpareigojimus pagal bendrosios rinkos teisės aktus tokiose srityse kaip viešasis 
pirkimas.

Pranešėja teigia, kad reikia daugiau pastangų siekiant užtikrinti ne tik laiku įvykdomą, bet ir 
teisingą perkėlimą į nacionalinę teisę. Ji siūlo, kad valstybės narės turėtų siekti iki 2012 m. 
sumažinti vidutinį neperkeltų į nacionalinę teisę aktų skaičių iki 0,5 proc., įskaitant tiek 
neperkeltas, tiek neteisingai perkeltas į nacionalinę teisę bendrosios rinkos direktyvas.

Pranešėja pastebi, kad formalios pažeidimų nagrinėjimo procedūros paprastai ilgai užtrunka 
(vidutiniškai tokios procedūros trunka nuo 28 mėnesių ES 15 iki 16 mėnesių ES 12). Ji ragina 
Komisiją nustatyti 12 mėnesių ribą kaip didžiausią leistiną vidutinį pažeidimų nagrinėjimo 
terminą.

Pranešėja pažymi, kad nacionalinėms institucijoms reikia vidutiniškai 17,7 mėnesio, kad 
įvykdytų Teismo sprendimus, kuriuose nustatyta, kad tam tikros valstybės narės neįvykdė 
savo įsipareigojimų. Ji prašo Komisijos pasiūlyti terminą, per kurį valstybės narės turėtų 
įvykdyti Teisingumo Teismo nutarimus.  

Stebėjimas, vertinimas ir modernizavimas

Pranešėja mano, kad gera bendrosios rinkos valdysena gali būti grindžiama tik kokybiška 
informacija apie bendrosios rinkos veikimą. Reikėtų taikyti atitinkamas bendrosios rinkos 
politikos stebėjimo ir vertinimo priemones, siekiant susieti įvairius politikos ciklo etapus nuo 
rengimo iki įgyvendinimo. 

Pranešėja ragina Komisiją rengti rinkos stebėjimo priemones, remiantis jos turima sėkmingų 
priemonių patirtimi, įskaitant tikrinimus. Ji mano, kad pirmenybė turėtų būti teikiama 
metodologijos, rodiklių ir duomenų rinkimo gerinimui, kartu laikantis praktiškumo ir 
ekonomiškumo principų.

Pranešėja mano, kad valstybės narės turėtų labiau įsitraukti į bendrosios rinkos taisyklių 
taikymo vertinimą ir stebėjimą. Ji ypač skatina valstybes nares reguliariai taikyti bendrosios 
rinkos teisės aktų vertinimo praktiką, persvarstyti nacionalines taisykles ir procedūras, kurios 
turi poveikį laisvam paslaugų ir prekių judėjimui, siekiant supaprastinti ir modernizuoti 
nacionalines taisykles bei pašalinti besidubliuojančias nuostatas.


