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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Pakalpojumu direktīvā paredzēto savstarpējās izvērtēšanas procesu
(2011/2085(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu,
– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 9., 49. un 56. pantu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Perspektīvā: funkcionālāks pakalpojumu vienotais 
tirgus — pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti Pakalpojumu direktīvā paredzētajā 
savstarpējās izvērtēšanas procesā” (COM(2011)0020) un pievienoto Komisijas dienestu 
darba dokumentu „Par Pakalpojumu direktīvā paredzēto savstarpējās izvērtēšanas 
procesu” (SEC(2011)0102),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu — divpadsmit 
mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos” (COM(2011)0206),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” (COM(2010)0608),

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 10. marta secinājumus par funkcionālāku pakalpojumu 
vienoto tirgu — Pakalpojumu direktīvā paredzēto savstarpējās izvērtēšanas procesu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 
2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū1,

– ņemot vērā tā 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgū2,
– ņemot vērā tā 2011. gada 15. februāra rezolūciju par Pakalpojumu direktīvas 

2006/123/EK3 īstenošanu,
– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Ekonomikas 
un monetārās komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Reģionālās attīstības 
komitejas, kā arī Juridisko lietu komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

A. tā kā pakalpojumi joprojām veido tikai apmēram vienu piekto daļu no kopējās ES iekšējās 
tirdzniecības, tomēr vienlaikus veido vairāk kā divas trešdaļas no ES IKP un 
nodarbinātības,

B. tā kā darbības, uz ko attiecas Pakalpojumu direktīva, veido apmēram 40 % no ES IKP un 
darbavietām,

C. tā kā Pakalpojumu direktīva ir Eiropas Savienības izaugsmes dzinējspēks un tā kā tās 
pilnīga un pareiza īstenošana ir iekļauta stratēģijā „Eiropa 2020” un Vienotajā tirgus aktā,

D. tā kā Pakalpojumu direktīvas transponēšana ir bijis izaicinājums dalībvalstu pārvaldēm, 
bet arī stingrs pamats administratīvās sadarbības attīstībai,

                                               
1 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0144
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0051
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E. tā kā Eiropas Komisijai izskatīšanas procesa kontekstā tika ziņots par gandrīz 34 000 
prasību,

I. Ievads 
1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par Pakalpojumu direktīvā paredzēto savstarpējās 

izvērtēšanas procesu un atzīst to ievērojamo darbu, ko paveikusi Komisija un galvenokārt 
dalībvalstis;

2. uzsver, ka funkcionējošs pakalpojumu vienotais tirgus ir priekšnoteikums izaugsmes un 
nodarbinātības radīšanai Eiropā;

3. uzskata, ka pirmā prioritāte, lai izveidotu pakalpojumu vienotu tirgu, ir Pakalpojumu 
direktīvas īstenošana pilnībā visās dalībvalstīs un darbspējīgu vienoto kontaktpunktu 
izveide; 

4. uzsver, ka savstarpējā izvērtēšana ir ļāvusi novērtēt pakalpojumu iekšējo tirgu pēc 
direktīvas īstenošanas, īpaši attiecībā uz 9., 15., un 16. panta prasībām. 

II. Savstarpējā izvērtēšanas procesā gūtā pieredze

5. norāda uz Pakalpojumu direktīvas 39. panta nenoteiktību, nosakot precīzus mērķus 
savstarpējam izvērtēšanas procesam; atzīmē, ka ieinteresēto pušu starpā bija dažāda 
izpratne un gaidas attiecībā uz tās mērķiem un rezultātiem; 

6. norāda, ka savstarpējā izvērtēšana tika organizēta pēc Pakalpojumu direktīvas noteikumu 
transponēšanas termiņa beigām; uzsver, ka Pakalpojumu direktīvas īstenošanu 
nevajadzētu jaukt ar savstarpējās izvērtēšanas īstenošanu;

7. uzskata, ka kavēšanās ar Pakalpojumu direktīvas īstenošanu dažās dalībvalstīs ietekmēja 
savstarpējās izvērtēšanas procesu;

8. uzskata, ka savstarpējās izvērtēšanas process ļāva Komisijai un dalībvalstīm labāk izprast 
atlikušos šķēršļus un situāciju katrā dalībvalstī; atzīmē, ka process ļāva dalībvalstīm 
saņemt atgriezenisko saiti par savu politikas izvēli; 

9. uzsver „klasteru diskusijas” kā galveno savstarpējās izvērtēšanas elementu; atzinīgi vērtē 
sadarbības un savstarpējās uzticības garu, kas valdīja diskusiju laikā;

10. uzskata, ka savstarpējās izvērtēšanas īstenošana ir veicinājusi „Eiropas gara” attīstību 
starp valstu pārvaldēm; aicina Komisiju un dalībvalstu nodrošināt, ka savstarpējās 
izvērtēšanas procesā gūtās zināšanas un pieredze tiek saglabāta un izmantota pakalpojumu 
vienotā tirgus uzlabošanai;

11. atzīmē, ka ieinteresēto pušu iesaistīšana savstarpējās izvērtēšanas procesā bija ierobežota; 
atzīmē, ka zināma konfidencialitāte bija svarīgs nosacījums, lai radītu savstarpēju uzticību 
starp dalībvalstīm; tomēr pauž nožēlu, ka ieinteresētajām pusēm netika regulāri sniegta 
atgriezeniskā saite par procesu; 

12. apzinās administratīvās izmaksas, kas saistītas ar savstarpējo izvērtēšanas procesu, īpaši 
tajās dalībvalstīs, kurās reģionālā līmeņa pārvaldes bija iesaistītas šajā procesā; 
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III. Rezultāti un turpmākie pasākumi vienotā pakalpojumu tirgus darbības uzlabošanai
13. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir ierosinājusi virkni pasākumu, balstoties uz impulsu, kas 

gūts īstenošanas laikā un savstarpējās izvērtēšanas posmos; 

14. mudina Komisiju informēt Parlamentu par panākumiem un rezultātiem dialogā ar 
dalībvalstīm par Pakalpojumu direktīvas īstenošanu; aicina Komisiju nepieciešamības 
gadījumā veikt papildu ieviešanas pasākumus;

15. gaida paziņoto ekonomisko nocvērtējumu par Pakalpojumu direktīvas īstenošanu; aicina 
Komisiju iesniegt Parlamentam savus slēdzienus; 

16. atzinīgi vērtē iekšējā tirgus veiktspējas pārbaudes iniciatīvu un pauž cerību, ka šis 
pasākums būtiski uzlabos praktisko izpratni par to, kā atšķirīgi ES tiesību akti tiek 
piemēroti un mijiedarbojas reālajā dzīvē; uzskata, ka veiktspējas pārbaude būtu jāveic, 
ņemot vērā vienotā tirgus lietotāju perspektīvu;

17. atzinīgi vērtē Komisijas slēdzienus un plānus izvērtēt turpmāk jautājumus, kas attiecas uz 
pakalpojumu darbību rezervēšanu konkrētiem pakalpojumu sniedzējiem, juridisko formu 
un prasībām attiecībā uz kapitāla īpašumtiesībām un apdrošināšanas pienākumu; 

18. aicina Komisiju koncentrēt savas mērķtiecīgās darbības uz tām prasībām, kas, ja tiktu 
atceltas, varētu radīt vislielāko pievienoto vērtību vienotā pakalpojumu tirgus darbībai; 
aicina Komisiju virzīt savu darbu uz nozarēm un profesijām ar augstu potenciālu 
pārrobežu pakalpojumu sniegšanā; 

19. mudina Komisiju turpināt darbu, lai nodrošinātu pareizu 16. pantā noteiktā principa par 
pakalpojumu sniegšanas brīvību piemērošanu; 

20. piekrīt Komisijas viedoklim, ka pakalpojumu sniedzējiem un arī pakalpojumu saņēmējiem 
būtu jāpalīdz īstenot savas tiesības, un iesaka balstīties uz jau esošajiem instrumentiem, 
tādiem kā SOLVIT;

IV. Savstarējas izvērtēšanas process kā rīks
21. atkārtoti pauž atbalstu savstarpējās izvērtēšanas izmantošanai arī citās politikas jomās, ja 

tas nepieciešams; uzskata, ka savstarpējā izvērtēšana ir izrādījusies novatoriska un 
noderīga un būtu jāuzskata par rīku vienotā tirgus darbības uzlabošanai;

22. ierosina izmantot savstarpēju izvērtēšanu kā „elastīgu instrumentu” katrā gadījumā 
atsevišķi; iesaka izvirzīt rīku „horizontāla” rakstura direktīvam, kas ietver daudzus 
transponēšanas pasākumus un sniedz plašu rīcības brīvību dalībvalstīm; ierosina turklāt 
mērķtiecīgi izmantot savstarpēju izvērtēšanu, jo tikai svarīgākie direktīvas noteikumi tiek 
pakļauti procedūrai;

23. uzskata, ka „klasteru diskusijām” būtu jāpaliek par galveno savstarpējās izvērtēšanas 
procesa elementu; uzskata, ka savstarpējā izvērtēšana būtu jāattīsta tālāk kā procedūra 
labākās prakses apmaiņai un „politikas apguvei”;

24. aicina Komisiju palielināt pārredzamību, regulāri sagatavojot ziņojumus visos savstarpējās 
izvērtēšanas posmos, lai ieinteresētās puses būtu informētas; aicina Komisiju darīt 
zināmus galvenos secinājumus, kas izdarīti klasteros un plenārsēdēs;
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25. norāda, ka atbilstības tabulām un savstarpējai izvērtēšanai ir atšķirīgi mērķi, un tādēļ tie 
jāuzskata par atsevišķiem un nevis aizstājamiem politikas rīkiem;

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

ZIŅOJUMA MĒRĶIS

Šajā ziņojumā aplūkota savstarpējās izvērtēšanas pieredze Pakalpojumu direktīvas ietvaros un 
sniegts vispārējs, bet nosacīts atbalsts šīs metodes piemērošanai attiecībā uz citām politikas 
jomām. Šajā ziņojumā arī atspoguļoti savstarpējās izvērtēšanas rezultāti un turpmākie 
pasākumi virzībā uz labāku pakalpojumu iekšējā tirgus darbību un pausts atbalsts Komisijas 
ierosinātajiem pasākumiem. 

PRIEKŠVĒSTURE

Pakalpojumu direktīva tika pieņemta 2006. gadā, un joprojām ir svarīgs instruments, lai 
izveidotu darbspējīgu pakalpojumu vienoto tirgu. Dalībvalstis ir pielikušas ievērojamas pūles 
tās īstenošanā. Tomēr centieni ir jāpastiprina, lai pilnībā un pareizi īstenotu Pakalpojumu 
direktīvu un izveidotu darbspējīgus vienotos kontaktpunktus.

Savstarpējās izvērtēšanas process tika paredzēts Pakalpojumu direktīvas 39. pantā. Tas ir 
jauns rīks, kas pirmo reizi tiek izmantots ES tiesību aktā. Tā galvenais mērķis saskaņā ar 
Pakalpojumu direktīvu bija novērtēt situāciju iekšējā pakalpojumu tirgū pēc direktīvas 
īstenošanas.

Savstarpējās izvērtēšanas process neaptvēra visus direktīvas noteikumus, bet bija vērsts uz 
konkrēta veida prasībām, attiecībā uz kurām direktīvā nebija paredzēts aizliegums, bet kas 
atstāja dalībvalstīm zināmu rīcības brīvību. Savstarpējā izvērtēšana koncentrējās uz vairākām 
juridiskām prasībām, ko parasti piemēro pakalpojumu sniedzējiem, kas attiecas uz:

1. uzņēmumu izveidi; 

2. pakalpojumu pārrobežu sniegšanu. 

Komisijas dienestu darba dokumentā par Pakalpojumu direktīvā paredzēto savstarpējās 
izvērtēšanas procesu ir sniegts pārskats par dalībvalstu paveikto darbu. Tajā arī sniegts neliels 
ieskats par dalībvalstīs izmantotajām pieejām un to politikas izvēli, novērtējot konkrētas 
prasības. Turklāt tajā sniegts pirmais detalizētais novērtējums par Pakalpojumu direktīvas 
noteikumu īstenošanu (īpaši attiecībā uz 9., 15. un 16. pantu). 

SAVSTARPĒJĀ IZVĒRTĒŠANAS PROCESĀ GŪTĀ PIEREDZE

Jāatzīmē, ka Pakalpojumu direktīvas 39. pants joprojām ir neskaidrs attiecībā precīziem 
savstarpējās izvērtēšanas mērķiem. Šī neprecizitāte radīja atšķirīgas gaidas un izpratni par 
procesu dažādu ieinteresēto pušu un arī politikas veidotāju vidū. Kopēja kļūda ir saistīt 
savstarpēju izvērtēšanu ar darbu pie Pakalpojumu direktīvas īstenošanas un transponēšanas. 
Tādēļ referente uzskata, ka ir nepieciešams uzsvērt, ka savstarpējā izvērtēšana notiek pēc 
īstenošanas.
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Šī secība šķiet pamatota, ja ņem vērā, ka savstarpējās izvērtēšanas laikā dalībvalstis apsprieda 
izmaiņas valsts tiesiskajā regulējumā un prasības, kas jāsaglabā, jāatceļ vai jāgroza 
Pakalpojumu direktīvas īstenošanas rezultātā. Tādēļ diskusijas ļāva labāk izprast situāciju 
katrā dalībvalstī un atlikušos šķēršļus, kas joprojām pastāv arī pēc Pakalpojumu direktīvas 
īstenošanas. Tas jāuztver kā liels ieguldījums virzībā uz labāku pakalpojumu vienotā tirgus 
stāvokļa izvērtēšanu. Tomēr kavēšanās ar Pakalpojumu direktīvas īstenošanu radīja problēmas 
savstarpējā izvērtēšanas procesā, jo padarīja diskusijas daudz grūtākas īpaši tām dalībvalstīm, 
kurās transponēšana nebija pabeigta.

Strādājot pie savstarpējās izvērtēšanas, dalībvalstis tika sadalītas 6 klasteros pa 5 valstīm 
katrā. Klasteru sastāvu ierosināja Komisija, ņemot vērā valodas, tirdzniecības līmeņus un 
ģeogrāfisko tuvumu. Ne visas dalībvalstis bija apmierinātas ar izveidoto sadalījumu. Klasteru 
diskusijas tika uzskatītas par savstarpējās izvērtēšanas galveno elementu. Jūsu referente cer, 
ka pieredze, ko valstu pārvaldes guva no tiešas iesaistīšanās, un „Eiropas gars” tiks turpmāk 
izmantoti attiecībā uz pakalpojumu vienoto tirgu.

Savstarpējās izvērtēšanas gaitā tomēr izvirzījās jautājumi par procesa pārredzamību un, vai, 
un kādā mērā, ieinteresētas puses būtu jāiesaista procesā, kas tieši skar tās. Jūsu referente 
uzskata, ka procesa efektivitātei ir nepieciešama zināma konfidencialitāte, bet, ka atskaite par 
paveikto būtu jāsniedz arī ieinteresētajām pusēm.

REZULTĀTI UN TURPMĀKIE PASĀKUMI PAKALPOJUMU VIENOTĀ TIRGUS 
DARBĪBAS UZLABOŠANAI

Komisijas paziņojumā „Perspektīvā: funkcionālāks pakalpojumu vienotais tirgus —
pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti Pakalpojumu direktīvā paredzētajā savstarpējās 
izvērtēšanas procesā” izmantoti savstarpējās izvērtēšanas procesā iegūtie dati, lai iepazīstinātu 
ar turpmākajiem pasākumiem, kas jāveic, lai pilnībā gūtu labumu no pakalpojumu vienotā 
tirgus. Jūsu referente atbalsta Komisijas ierosinātos mērķtiecīgos pasākumus, tomēr uzskata, 
ka tiem būtu jākoncentrējas uz pasākumiem, kas sniegs vislielāko pievienoto vērtību vienotā 
tirgus darbībai.

Nenoliedzami Pakalpojumu direktīvas pilnīga un pareiza transponēšana joprojām ir steidzama 
prioritāte. Jau notiek divpusējas sanāksmes starp Komisiju un dalībvalstīm par direktīvas 
īstenošanu. Jūsu referente uzskata, ka Parlaments būtu jāinformē par šī dialoga rezultātiem un 
vajadzības gadījumā Komisijai nevajadzētu vilcināties veikt ieviešanas pasākumus.

Komisija veiks arī pirmo ekonomisko novērtējumu par direktīvas faktisku īstenošanu. Tā kā 
Parlaments jau ir aicinājis veikt visaptverošu Pakalpojumu direktīvas novērtējumu savā 
2011. gada 28. janvāra rezolūcijā par Pakalpojumu Direktīvas 2006/123/EK īstenošanu, jūsu 
referente uzskata, ka tā slēdzieni būtu jādara pieejami Parlamentam, tiklīdz tie ir gatavi.

Komisija arī rosina veikt ”veiktspējas pārbaudes”, lai novērtētu, kā dažādi ES tiesību akti 
strādā praksē un kā tie mijiedarbojas. Rezervētas darbības, juridiskā forma un prasības 
attiecībā uz kapitāla īpašumtiesībām un apdrošināšanas prasības arī tiks padziļināti analizētas, 
jo atklāts, ka tās joprojām rada šķēršļus uzņēmumiem un iedzīvotājiem.

Pakalpojumu direktīvas 16. pantā paredzētā pakalpojumu sniegšanas brīvība ir viena no 
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galvenajām Pakalpojumu direktīvas normām. Savstarpējās izvērtēšanas rezultāti rāda, ka 
prasības, ko piemēro pārrobežu pakalpojumu sniegšanai, joprojām tiek uzskatītas par nopietnu 
problēmu. Dalībvalstīm un Komisijai būtu jāturpina darbs, lai nodrošinātu pareizu tā 
piemērošanu. Saskaņā ar direktīvas 16. panta 4. punktu ziņojums par pakalpojumu sniegšanas 
brīvības piemērošanas klauzulu ir jāiesniedz līdz 2011. gadam. Parlaments gaida šo ziņojumu, 
lai labāk izprastu problēmas pārrobežu pakalpojumu sniegšanā. 

SAVSTARPĒJĀ IZVĒRTĒŠANA KĀ RĪKS

Kopējais novērtējums par savstarpējo izvērtēšanu kā politikas rīku ir pozitīvs. Referente 
uzskata, ka savstarpējās izvērtēšanas procesā gūtā pieredze ir noderīga un vērtīga un tādēļ 
ierosina paplašināt tās izmantošanu attiecībā uz citām politikas jomām. Tomēr lēmumam par 
savstarpējās izvērtēšanas piemērošanu attiecībā uz citām ES direktīvām ir jābūt izsvērtam un 
jāpieņem katrā gadījumā atsevišķi, un uz to jāattiecina šādi nosacījumi:

 procesam būtu jāaprobežojas ar pamatdirektīvu, kas sniedz zināmu rīcības brīvību 
dalībvalstīm;

 savstarpējai izvērtēšanai būtu jāattiecas tikai uz svarīgākajiem noteikumiem, 
izvairoties no situācijas, kad noteikumi tiek pakļauti procedūrai un rada nevajadzīgus 
birokrātiskus slogus dalībvalstu pārvaldēm.

Referente uzskata, ka „klasteru diskusijas” arī turpmāk būtu jāizmanto savstarpējās 
izvērtēšanas procesā. Tomēr klasteru sastāvu vajadzētu daudz rūpīgāk apspriest ar 
dalībvalstīm, ņemot vērā to gaidas un īpaši ietekmi uz vienoto tirgu. Jūsu referente arī 
uzskata, ka būtu jāuzlabo procesa pārredzamība. Zināma konfidencialitāte šķiet nepieciešama, 
lai veicinātu diskusijas starp dalībvalstu pārvaldēm, bet regulāriem ziņojumiem vajadzētu būt 
pieejamiem ieinteresētajām pusēm.


