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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Paslaugų direktyvos abipusio vertinimo proceso
(2011/2085(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį,
– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9, 49 ir 56 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Geriau veikiančios bendrosios paslaugų rinkos 
kūrimas remiantis Paslaugų direktyvos abipusio vertinimo proceso rezultatais“ 
(COM(2011) 0020) ir lydimąjį Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl abipusio 
Paslaugų direktyvos vertinimo proceso (SEC(2011) 0102),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Dvylika 
svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti“ (COM(2011) 0206),,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas“ 
(COM(2010) 0608),

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 10 d. Tarybos išvadas „Geriau veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos kūrimas remiantis Paslaugų direktyvos abipusio vertinimo proceso 
rezultatais“,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl valdymo ir partnerystės bendrojoje 
rinkoje2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl Paslaugų direktyvos 2006/123/EB 
įgyvendinimo3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Regioninės plėtros 
komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi paslaugos vis dar sudaro tik apie penktadalį visos ES vidaus prekybos, tačiau jas 
teikiant sukuriama daugiau kaip du trečdaliai ES BVP ir darbo vietų,

B. kadangi veiklos rūšimis, įtrauktomis į Paslaugų direktyvą, sukuriama 40 proc. ES BVP ir 
darbo vietų,

C. kadangi Paslaugų direktyva – tai poveikio priemonė, taikoma siekiant skatinti Europos 
Sąjungos augimą, ir kadangi ji turi būti visapusiškai ir tinkamai įgyvendinama 
atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“ bei į Bendrosios rinkos aktą,

D. kadangi Paslaugų direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę yra valstybių narių 
administracijų užduotis, tačiau taip pat sudaro tvirtą pagrindą administraciniam 

                                               
1 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0144.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0051.
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bendradarbiavimui plėtoti,
E. kadangi Europos Komisijai pranešta apie beveik 34 tūkst. reikalavimų dėl patikros

proceso,

I. Įvadas
1. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl Paslaugų direktyvos abipusio vertinimo 

proceso ir pripažįsta Komisijos ir pirmiausia valstybių narių atliktą didžiulį darbą;
2. pabrėžia, kad bendrosios paslaugų rinkos veikimas yra būtina sąlyga ekonomikos augimui 

ir užimtumui Europoje skatinti;
3. mano, kad, kuriant bendrąją paslaugų rinką, svarbiausia visiškai ir iki galo įgyvendinti 

Paslaugų direktyvą visose valstybėse narėse ir įsteigti visapusiškai veikiančius bendrus 
informacinius punktus; 

4. pabrėžia, kad dėl abipusio vertinimo įgyvendinus direktyvą tapo įmanoma įvertinti 
paslaugų vidaus rinką, visų pirma dėl 9, 15 ir 16 straipsniuose įtvirtintų reikalavimų; 

II. Abipusio vertinimo proceso patirtis

5. pažymi, kad Paslaugų direktyvos 39 straipsnis dėl konkrečių abipusio vertinimo proceso 
tikslų nustatymo yra neaiškus; pažymi, kad skyrėsi suinteresuotųjų subjektų suvokimas ir 
lūkesčiai dėl jos tikslų ir rezultatų; 

6. pabrėžia, kad abipusis vertinimas buvo atliekamas praėjus Paslaugų direktyvos nuostatų 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminui; pabrėžia, kad Paslaugų direktyvos įgyvendinimas 
neturėtų būti painiojamas su abipusiu vertinimu;

7. mano, kad kai kurių valstybių narių vėlavimas įgyvendinti Paslaugų direktyvą turėjo 
įtakos abipusio vertinimo procesui;

8. mano, kad dėl abipusio vertinimo proceso Europos Komisijai ir valstybėms narėms tapo 
lengviau suprasti likusias kliūtis ir padėtį kiekvienoje valstybėje narėje; pažymi, kad dėl 
proceso valstybės narės galėjo gauti grįžtamosios informacijos apie jų politikos 
pasirinktis; 

9. pabrėžia grupių diskusijas kaip esminę abipusio vertinimo dalį; palankiai vertina per 
diskusijoms būdingą bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo dvasią;

10. mano, kad vykdant abipusį vertinimą prisidėta prie Europos dvasios plėtojimo tarp 
nacionalinių administracijų; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad per abipusį 
vertinimą įgytos žinios ir patirtis būtų išsaugota ir panaudota bendrajai paslaugų rinkai 
patobulinti;

11. pabrėžia, kad buvo apribotas suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas abipusio vertinimo 
procese; pripažįsta, kad tam tikras konfidencialumas buvo svarbi sąlyga siekiant sukurti 
valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą; nepaisant to, apgailestauja, kad 
suinteresuotiesiems subjektams nebuvo reguliariai teikiama grįžtamoji informacija apie 
procesą; 
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12. yra informuotas apie su abipusiu vertinimu susijusias administracines išlaidas, visų pirma 
valstybėse narėse, kuriose į procesą įtraukta regioninio lygmens administracija; 

III. Rezultatai ir pažangos stenėjimas siekiant pagerinti paslaugų vidaus rinkos veikimą
13. palankiai vertina tai, kad Komisija pateikė pasiūlymą dėl veiksmų rinkinio, siekdama 

sustiprinti pagreitį, įgytą per įgyvendinimo ir abipusio vertinimo etapus; 

14. primygtinai ragina Komisiją nuolat informuoti Parlamentą apie dialogo su valstybėmis 
narėmis dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo pažangą ir rezultatus; ragina Komisiją 
imtis tolesnių vykdymo užtikrinimo priemonių, kai tai atrodo būtina;

15. laukia paskelbto Paslaugų direktyvos įgyvendinimo ekonominio vertinimo; ragina 
Komisiją pateikti Parlamentui savo išvadas; 

16. palankiai vertina vidaus rinkos veikimo patikrinimo iniciatyvą ir tikisi, kad ja bus iš esmės 
pagerintas praktinis supratimas apie tai, kaip taikomi skirtingi ES teisės aktai ir kaip jie iš 
tikrųjų susiję; mano, kad vykdant veikimo patikrinimą turėtų būti atsižvelgiama į 
bendrosios rinkos naudotojus;

17. sutinka su Komisijos išvadomis ir planais įvertinti kitus su paslaugų veiklos rezervavimu 
tam tikriems rinkos subjektams, teisine forma ir kapitalo nuosavybės reikalavimais, ir 
draudimo įsipareigojimais susijusius klausimus; 

18. ragina Komisiją imantis tikslinių veiksmų skirti dėmesio reikalavimams, kuriais, juos 
pašalinus, būtų užtikrinta didžiausia bendrosios paslaugų rinkos veikimo pridėtinė vertė; 
prašo Komisijos vykdant savo veikla skirti dėmesio tiems sektoriams ir profesijoms, 
kurioms būdingas didelis tarpvalstybinio paslaugų teikimo potencialas; 

19. primygtinai ragina Komisiją toliau siekti užtikrinti tinkamą 16 straipsnyje įtvirtintos 
nuostatos dėl laisvės teikti paslaugas taikymą; 

20. pritaria Komisijos požiūriui, kad paslaugų teikėjams, tačiau taip pat ir paslaugų gavėjams 
turėtų būti padedama įgyvendinti savo teises, ir rekomenduoja sustiprinti tokias dabartines 
priemones kaip tinklas SOLVIT;

IV. Abipusio vertinimo procesas kaip priemonė
21. primena, kad pritaria tam, kad abipusis vertinimas būtų atliekamas ir kitose politikos 

srityse, kuriose tai reikalinga; mano, kad abipusis vertinimas yra naujoviškas ir naudingas, 
ir turėtų būti vertinamas kaip priemonė pagerinti bendrosios rinkos veikimą;

22. rekomenduoja abipusį vertinimą naudoti kaip lanksčią priemonę kiekvienu konkrečiu 
atveju; siūlo šią priemonę siūlyti taikyti horizontaliosioms direktyvoms, kurioms būdinga 
daugybė perkėlimo priemonių ir kurių atžvilgiu valstybėms narėms suteikiamos didesnės 
kompetencijos ribos; taip pat siūlo naudoti tikslinį abipusį vertinimą, pagal kurį procedūra 
būtų taikoma tik svarbiausioms direktyvos nuostatoms;

23. mano, kad grupių diskusijos turėtų išlikti svarbiausia abipusio vertinimo proceso dalis; 
mano, kad abipusis vertinimas turėtų būti toliau plėtojamas kaip keitimosi geriausia 
patirtimi ir politikos mokymosi procedūra;

24. prašo Komisijos padidinti skaidrumą, pateikiant reguliarias ataskaitas per skirtingus 
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abipusio vertinimo etapus, kad būtų informuojami suinteresuotieji subjektai; ragina 
Komisiją viešai paskelbti pagrindines grupių ir plenarinių posėdžių išvadas;

25. pabrėžia, kad atitikties lentelėmis ir abipusiu vertinimu siekiama skirtingų tikslų, todėl jie 
turėtų būti laikomi atskiromis, o ne pakeičiančiomis viena kitą politikos priemonėmis; 

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

PRANEŠIMO TIKSLAS

Šiame pranešime apžvelgiama abipusio vertinimo patirtis Paslaugų direktyvos atžvilgiu ir 
išreiškiamas bendras, bet sąlyginis pritarimas šio metodo taikymui kitose politikos srityse. 
Šiame pranešime taip pat aptariami abipusio vertinimo rezultatai ir pažangos stebėjimas 
siekiant geresnio paslaugų vidaus rinkos veikimo, ir pritariama Komisijos siūlomiems 
veiksmams. 

BENDROSIOS APLINKYBĖS

Paslaugų direktyva buvo priimta 2006 m. ir tebėra labai svarbi visapusiškai veikiančios 
bendrosios paslaugų rinkos sukūrimo priemonė. Valstybės narės įdėjo labai daug pastangų ją 
įgyvendindamos. Nepaisant to, pastangos turėtų būti padidintos, kad Paslaugų direktyva būtų 
visapusiškai ir tinkamai įgyvendinta ir kad būtų įsteigti visapusiškai veikiantys bendri 
informaciniai punktai.

Abipusio vertinimo procesas numatytas Paslaugų direktyvos 39 straipsnyje. Tai nauja 
priemonė, kuri pirmą kartą naudojama ES teisinės priemonės atžvilgiu. Jos pagrindinis siekis 
atsižvelgiant į Paslaugų direktyvą yra įgyvendinus direktyvą įvertinti paslaugų vidaus rinkos 
padėtį.

Abipusio vertinimo procesas nebuvo taikomas visoms direktyvos nuostatoms ir buvo skirtas 
tam tikro pobūdžio reikalavimams, kurie pagal direktyvą nebuvo uždrausti ir kurių atžvilgiu 
valstybėms narėms paliekama tam tikro lygio veiksmų laisvė.  Abipusis vertinimas numatytas 
taikyti tam tikriems teisiniams reikalavimams, kurie dažniausiai taikomi paslaugų teikėjams ir 
kurie susiję su:

1. įmonių steigimu,

2. tarpvalstybiniu paslaugų teikimu.

Komisijos tarnybų darbiniame dokumente dėl Paslaugų direktyvos abipusio vertinimo proceso 
pateikiama valstybių narių veiklos apžvalga. Jame taip pat atskleidžiami valstybių narių 
požiūriai ir politinės pasirinktys vertinant tam tikrus reikalavimus. Be to, jame pateikiamas 
pirmasis išsamus Paslaugų direktyvos nuostatų (visų pirma 9, 15 ir 16 straipsnių) 
įgyvendinimo vertinimas. 

ABIPUSIO VERTINIMO PROCESO PATIRTIS

Pažymėtina, kad Paslaugų direktyvos 39 straipsnis tebėra neaiškus konkrečių abipusio 
vertinimo tikslų požiūriu. Dėl šio tikslumo trūkumo suinteresuotieji subjektai, taip pat ir 
politikos kūrėjai skirtingai suvokia procesą ir tikisi skirtingų rezultatų. Pirmiausia abipusis 
vertinimas apskritai klaidingai siejamas su Paslaugų direktyvos įgyvendinimu ir perkėlimu į 
nacionalinę teisę. Todėl pranešėja mano, kad būtina pabrėžti tai, kad abipusis vertinimas buvo 
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vykdomas po įgyvendinimo.

Ši seka atrodo pagrįsta, turint omenyje, kad per abipusį vertinimą valstybės narės aptarė, 
kokių pokyčių įvyko jų reglamentavimo sistemoje įgyvendinus Paslaugų direktyvą ir kurie 
reikalavimai nepakito, buvo pakeisti naujais ar panaikinti. Taigi aptariant pavyko geriau 
suprasti padėtį kiekvienoje valstybėje narėje įgyvendinus Paslaugų direktyvą ir tebeesančias 
kliūtis. Tai turėtų būti vertinama kaip didžiulis indėlis siekiant geriau įvertinti dabartinę 
bendrosios paslaugų rinkos padėtį. Tačiau vėluojant įgyvendinti Paslaugų direktyvą kilo 
problemų dėl abipusio vertinimo proceso, nes dėl to diskusijos tapo tik dar sudėtingesnės, 
visų pirma toms valstybėms narėms, kuriose perkėlimas nebuvo baigtas.

Per abipusį vertinimą valstybės narės buvo suskirstytos į 6 grupes, kurių kiekvieną sudarė 5 
šalys. Grupių sudėtį pasiūlė Komisija, atsižvelgdama į kalbas, prekybos lygį ir geografinį 
artumą. Ne visos valstybės narės buvo patenkintos tokiu paskirstymu. Grupių diskusijos buvo 
laikomos esmine abipusio vertinimo dalimi. Pranešėja tikisi, kad tiesioginio nacionalinių 
administracijų įtraukimo patirtis ir Europos dvasia ir toliau bus naudojama bendrojoje 
paslaugų rinkoje.

Tačiau per abipusį vertinimą kilo klausimų dėl proceso skaidrumo ir dėl to, ar arba kokiu 
mastu suinteresuotieji subjektai turėtų būti įtraukti į procesą, kuris tiesiogiai su jais susijęs.
Pranešėja mano, kad, siekiant veiksmingo proceso, reikalingas tam tikras konfidencialumas, 
tačiau suinteresuotieji subjektai turėjo būti informuoti apie pažangą.

REZULTATAI IR PAŽANGOS STEBĖJIMAS, SIEKIANT PAGERINTI PASLAUGŲ 
VIDAUS RINKOS VEIKIMĄ

Komisijos komunikate „Geriau veikiančios bendrosios paslaugų rinkos kūrimas remiantis 
Paslaugų direktyvos abipusio vertinimo proceso rezultatais“ naudojamos abipusio vertinimo 
išvados, nurodant tolesnius žingsnius, siekiant visapusiškai pasinaudoti bendrąja paslaugų 
rinka. Pranešėja pritaria Komisijos siūlomiems tiksliniams veiksmams, tačiau mano, kad juos 
įgyvendinant turėtų būti skiriamas dėmesys priemonėms, kuriomis būtų užtikrinta didžiausia 
bendrosios rinkos veikimo pridėtinė vertė.

Visapusiškas ir tinkamas Paslaugų direktyvos perkėlimas neabejotinai tebėra neatidėliotinas 
prioritetas. Jau vyksta dvišaliai Komisijos ir valstybių narių susitikimai dėl direktyvos 
įgyvendinimo. Pranešėja mano, kad Parlamentas turėtų būti informuojamas apie šio dialogo 
pažangą, ir, kai būtina, Komisija turėtų nedvejodama imtis vykdymo užtikrinimo priemonių.

Komisija taip pat atliks pirmąjį tikrojo direktyvos įgyvendinimo ekonominį vertinimą. 
Kadangi Parlamentas 2011 m. sausio 28 d. rezoliucijoje dėl Paslaugų Direktyvos 
2006/123/EB įgyvendinimo jau ragino atlikti išsamų Paslaugų direktyvos vertinimą, pranešėja 
mano, kad jo rezultatai, kai tik bus parengti, turėtų būti pateikti Parlamentui.

Komisija taip pat siūlo atlikti veikimo patikrinimus siekiant įvertinti, kaip praktikoje taikomi 
skirtingi ES teisės aktai ir kaip jie susiję. Rezervuota veikla, teisinės formos, kapitalo 
nuosavybės ir draudimo reikalavimai taip pat bus iš esmės išanalizuoti, nes nustatyta, kad jais 
vis dar sudaromos kliūtys įmonėms ir piliečiams.
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Paslaugų direktyvos 16 straipsnyje įtvirtinta laisvė teikti paslaugas yra viena pagrindinių 
Paslaugų direktyvos nuostatų. Iš abipusio vertinimo rezultatų matyti, kad tarpvalstybinėms 
paslaugoms taikomi reikalavimai vis dar laikomi didele problema. Valstybės narės ir 
Komisija turėtų toliau siekti užtikrinti jos tinkamą taikymą. Remiantis direktyvos 16 
straipsnio 4 dalies nuostatomis, ataskaita apie laisvės teikti paslaugas nuostatos taikymą turėtų 
būti parengta 2011 m. pabaigoje. Parlamentas laukia šios ataskaitos, kad galėtų geriau suprasti 
problemas, kurių kyla teikiant tarpvalstybines paslaugas. 

ABIPUSIS VERTINIMAS KAIP PRIEMONĖ

Apskritai abipusis vertinimas kaip politikos priemonės vertinamas teigiamai. Pranešėja mano, 
kad abipusio vertinimo patirtis ir rezultatai yra naudingi ir vertingi, todėl siūlo taikyti jį ir 
kitose politikos srityse. Tačiau sprendimas dėl abipusio vertinimo taikymo kitoms ES 
direktyvoms turėtų būti subalansuotas ir taikomas kiekvienu konkrečiu atveju, ir turėtų būti 
taikomos šios sąlygos:

 procesas turėtų būti taikomas tik pagrindų direktyvai, kuria valstybėms narėms 
suteikiama tam tikra veiksmų laisvė;

 abipusis vertinimas turėtų būti taikomas tik svarbiausioms nuostatoms, išvengiant 
padėties, kai procedūra taikoma daugybei nuostatų, ir dėl sukuriama nereikalinga 
biurokratinė našta valstybių narių administracijoms.

Pranešėja mano, kad į abipusio vertinimo procesą ir toliau turėtų būti įtraukiamos grupių 
diskusijos. Tačiau grupių sudėtis turėtų būti išsamiau aptarta su valstybėmis narėmis, 
atsižvelgiant į jų lūkesčius ir visų pirma poveikį bendrajai rinkai. Pranešėja taip pat mano, kad 
turėtų būti padidintas proceso skaidrumas. Tam tikro lygio konfidencialumas atrodo būtinas, 
siekiant paskatinti valstybių narių administracijų diskusijas, tačiau suinteresuotiesiems 
subjektams turėtų būti reguliariai teikiamos ataskaitos.


