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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Paslaugų vidaus rinka: padėtis ir artimiausi veiksmai
(2012/2144(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 dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo 
„Partnerystė siekiant augimo paslaugų sektoriuje 2012–2015 m.“ (COM(2012) 0261) ir 
pridedamus Komisijos tarnybų darbinius dokumentus,

– atsižvelgdamas į Komisijos tyrimą „Ekonominis Paslaugų direktyvos poveikis – pirmas 
vertinimas po įgyvendinimo“ (ekonominiai dokumentai (angl. Economic papers) Nr. 456),

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

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „II bendrosios rinkos aktas. Drauge už naująjį 
augimą“ (COM(2012) 0573),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Geresnė bendrosios rinkos valdysena“ 
(COM(2012) 0259),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „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 2013 m. kovo 14–15 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Europos 
politikos indėlio į ekonomikos augimą ir užimtumą,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 10 d. Tarybos išvadas dėl geriau veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos remiantis Paslaugų direktyvos abipusio vertinimo procesu,

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

                                               
1 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
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– atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 7 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl 
bendrosios rinkos valdymo1,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl dvidešimties Europos 
piliečiams ir įmonėms labiausiai rūpimų klausimų dėl bendrosios rinkos veikimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl Paslaugų direktyvos abipusio 
vertinimo proceso3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl valdymo ir partnerystės 
bendrojoje rinkoje4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl veiksmingesnės ir sąžiningesnės 
prekybos ir platinimo rinkos5,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl Paslaugų 
direktyvos 2006/123/EB įgyvendinimo6,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi mūsų bendroji rinka – tiesiausias kelias krizei įveikti;

B. kadangi paslaugų sektoriuje sukuriama daugiau kaip 65 proc. ES BVP ir visų darbo vietų, 
taip pat šis sektorius yra mūsų ekonomikos ramstis; kadangi paslaugomis, kurioms 
taikoma Paslaugų direktyva, sukuriama 45 proc. ES BVP;

C. kadangi Europos pramonei būtina konkurencingesnė paslaugų rinka;

D. kadangi Paslaugų direktyva nuo 2006 m., kai buvo priimta, davė konkrečios naudos ir 
sudarė palankias sąlygas įmonėms bei vartotojams patekti į rinką;

E. kadangi nevienodas šios direktyvos aiškinimas ir netinkamas jos įgyvendinimas vis dar 
trukdo laisvam tarpvalstybiniam paslaugų judėjimui;

F. kadangi tikimybė, kad Paslaugų direktyva bus vangiai įgyvendinta, neturėtų būti priežastis 
mums dėti mažiau pastangų siekiant įgyvendinti visas direktyvos galimybes;

G. kadangi atėjo laikas imtis veiksmų, atsižvelgiant į tai, kad, didėjant nedarbui, paslaugų 
sektorius labiau nei kada nors yra konkurencingumo, ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo šaltinis, kurio negalima nepaisyti;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0054.
2 Priimti tekstai P7_TA(2012)0395.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0456.
4 Priimti tekstai P7_TA(2011)0144.
5 Priimti tekstai P7_TA(2011)0307.
6 Priimti tekstai P7_TA(2011)0051.
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Neišnaudotos paslaugų galimybės didinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas

1. pabrėžia, kad biurokratizmas, diskriminacinė veikla ir apribojimai teikti paslaugas visoje 
ES atima iš piliečių darbo vietas;

2. pabrėžia, kad ES per 5–10 metų galėtų gauti 2,6 proc. BVP vertės naudą, jei valstybės 
narės būtų pasirengusios tinkamai ir iki galo įgyvendinti Paslaugų direktyvą ir pašalinti 
nereikalingus apribojimus;

3. pabrėžia, kad veiksmingas galiojančių taisyklių vykdymo užtikrinimas yra pažangus ir 
greitas būdas skatinti ekonomikos augimą nenaudojant viešųjų lėšų; pabrėžia, jog būtina 
nedelsiant užtikrinti, kad direktyva veiktų praktiškai;

4. palankiai vertina naujas paslaugų formas, pvz., skaitmenines ir judriojo ryšio paslaugas, 
įvairius prekių ir (arba) paslaugų rinkinius; pabrėžia, jog direktyvą būtina aiškinti kuo 
plačiau ir atsižvelgiant į perspektyvumą, kad būtų skatinamos inovacijos;

5. primena, kad Paslaugų direktyvoje neverčiama imtis liberalizavimo, joje įmonėms ir 
vartotojams sudaromos sąlygos pasinaudoti visomis mūsų bendrosios rinkos galimybėmis;

Laisvam judėjimui trukdančios kliūtys, sienos ir sudaroma našta

6. apgailestauja, kad valstybės narės dažnai naudojasi svarbia viešojo intereso (Paslaugų 
direktyvos 15 straipsnis) dingstimi siekdamos apsaugoti savo vidaus rinką ir sudaryti jai 
palankesnes sąlygas; atkreipia dėmesį į tai, kad pernelyg sudėtinga teisinė forma ir akcijų 
valdymui taikomi reikalavimai, teritoriniai apribojimai, ekonominių poreikių vertinimai ir 
fiksuoti tarifai sudaro nepagrįstų kliūčių steigtis teikti paslaugas tarpvalstybiniu mastu;

7. primygtinai ragina valstybes nares veiksmingai ir visapusiškai taikyti laisvės teikti 
paslaugas sąlygą (Paslaugų direktyvos 16 straipsnis) ir pašalinti dvigubą reguliavimo 
naštą;

8. yra susirūpinęs, kad vartotojai vis dažniau praneša apie diskriminavimo atvejus; 
primygtinai ragina valstybes nares tinkamai užtikrinti Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 
2 dalies įgyvendinimą ir ragina įmones nepagrįstai nediskriminuoti dėl pilietybės ar 
gyvenamosios vietos;

Pažangus paslaugų vidaus rinkos valdymas

9. primena, kad, norint iki galo įgyvendinti Paslaugų direktyvą, ją būtina susieti su 
konkrečiam sektoriui taikomomis taisyklėmis, pagal kurias gali būti reikalaujama 
papildomų leidimų, dėl kurių susidaro didesnės išlaidos, ypač MVĮ; ragina valstybes nares 
laikytis integruoto požiūrio į paslaugų vidaus rinką, kad vartotojams ir įmonėms būtų 
užtikrintas teisinis tikrumas;

10. ragina Komisiją užtikrinti Paslaugų direktyvoje numatyto tarpusavio vertinimo ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyvoje numatyto abipusio vertinimo nuoseklumą, taip pat 
nustatyti, kuriais atvejais valstybės narės neproporcingai kliudo užsiimti tam tikra 
profesine veikla; primygtinai ragina valstybes nares pašalinti šiuos nepagrįstus 
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reikalavimus; 

11. prašo valstybes nares labiau remtis tarpusavio pripažinimo principu, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas laisvam paslaugų judėjimui visur, kur dar nėra suderintų taisyklių;

12. pažymi, kad nacionalinių standartų skirtingumas kelia susiskaidymą; ragina kurti 
savanoriškus Europos paslaugų standartus, kurie gerintų valstybių palyginamumą;

13. taip pat pabrėžia tai, kad netinkamas tarpvalstybinio masto paslaugų teikėjų draudimas yra 
pagrindinė kliūtis laisvai judėti; primygtinai ragina suinteresuotuosius subjektus 
sprendimų ieškoti palaikant dialogą;

14. ragina valstybes nares plačiau naudotis Vidaus rinkos informacine sistema (IMI), siekiant 
patikrinti, ar laikomasi reikalavimų tarpvalstybiniu mastu, ir plačiau naudotis Vidaus 
rinkos problemų sprendimo tinklu (SOLVIT), siekiant padėti įmonėms bei vartotojams 
neatitikties atvejais ir esant prieštaringoms taisyklėms;

15. primygtinai ragina valstybes nares tobulinti antros kartos vieno langelio sistemas, kurios 
yra įvairiapusiškai veikiantys daugiakalbiai ir vartotojui patogūs e. valdžios portalai; 
pabrėžia, kad svarbu vadovautis į paslaugų teikėjus nukreiptu požiūriu, kuris apimtų visą 
įmonės veiklos ciklą; mano, kad taikant e. procedūras bus užtikrinamas didesnis 
supaprastinimas, sumažinamos reikalavimų laikymosi sąnaudos ir padidinamas teisinis 
tikrumas; ragina valstybes nares užtikrinti visapusišką savo vieno langelio sistemų sąveiką 
ir šias sistemas padaryti žinomas už šalies ribų; ragina Komisiją nustatyti aiškius 
lyginamuosius vieno langelio sistemų vertinimo kriterijus ir reguliariai Parlamentui 
pranešti apie padarytą pažangą;

Geresnis vykdymo užtikrinimas siekiant kuo didesnio ekonominio poveikio

16. atkreipia dėmesį į tai, kad tais atvejais, kai buvo tinkamai užtikrintas Paslaugų direktyvos 
įgyvendinimas, ši direktyva padėjo pasiekti konkrečių rezultatų kuriant darbo vietas ir 
didinant ekonomikos augimą; todėl pritaria valstybių narių keitimuisi geriausia patirtimi, 
įskaitant keitimąsi novatoriškais sprendimais tarp pasienio regionų kompetentingų 
valdžios institucijų;

17. pažymi, kad netinkamas direktyvos įgyvendinimas daro poveikį peržengdamas sienas, o 
už tai moka piliečiai visoje ES; pabrėžia, kad visos valstybės narės yra įsipareigojusios 
vienos kitoms, taip pat ir Sąjungai veiksmingai užtikrinti direktyvos įgyvendinimą ir kad 
jos turėtų vienodai vykdyti savo įsipareigojimus;

18. pabrėžia, kad, nukrypus nuo direktyvos ir siekiant bendro tikslo skatinti ekonominę 
veiklą, kompetentingos regionų ir vietos valdžios institucijos taip pat turi prisiimti joms 
tenkančią bendrą atsakomybę už visapusišką ir kokybišką direktyvos įgyvendinimo 
užtikrinimą; 

19. atkreipia dėmesį į tai, kad pernelyg dažnai remiamasi svarbia viešojo intereso dingstimi 
taip kenkiant paslaugų vidaus rinkai; apgailestauja, kad retai atliekamas proporcingumo 
vertinimas; prašo Komisijos išaiškinti proporcingumo sąvoką ir parengti valstybėms 
narėms skirtas praktines rekomendacijas, kaip ją taikyti;
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20. tvirtai remia Komisijos visiško netoleravimo politiką; ragina Komisiją pasinaudoti 
visomis turimomis priemonėmis, kad bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji 
visapusiškai užtikrintų galiojančių taisyklių įgyvendinimą; ragina paspartintas pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras taikyti visais atvejais, kai nustatomi direktyvos pažeidimai; 

Skaidrumo ir atskaitomybės didinimas

21. prašo Komisijos, remiantis tarpusavio vertinimo rezultatais, pateikti didžiausią naštą 
keliančius reikalavimus, pasiūlyti tikslines reformas ir nuolat informuoti Tarybą ir 
Parlamentą;

22. ragina Komisiją metinėse augimo apžvalgose ir pranešimuose apie bendrosios rinkos 
integracijos būklę paslaugų sektoriui skirti išskirtinį dėmesį, o paslaugas įtraukti į 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas;

23. ragina nacionalinius parlamentus aktyviai dalyvauti remiant direktyvos įgyvendinimo 
užtikrinimą ir pasinaudoti jiems suteiktais visų lygmenų nacionalinių valdžios institucijų 
tikrinimo įgaliojimais;

24. primygtinai ragina suinteresuotuosius subjektus, verslo bendruomenę ir socialinius 
partnerius atlikti jiems skirtą vaidmenį užtikrinant vyriausybių atskaitomybę už Europos 
paslaugų sektoriaus atgaivinimą ir stabilių darbo vietų kūrimą; 

25. prašo Tarybos ir jos Pirmininko, kad paslaugų vidaus rinkos klausimus jie reguliariai 
įtrauktų į Konkurencingumo tarybos posėdžių darbotvarkę; siūlo iš naujo numatyti teikti 
Komisijos rengiamas reikalavimų laikymosi ataskaitas, kurios būtų kuriant palankias 
sąlygas patekti į rinką padarytos pažangos vertinimo priemonė;

26. primygtinai ragina Europos Vadovų Tarybos narius prisiimti visišką politinę atsakomybę 
už tinkamai veikiančią paslaugų vidaus rinką; ragina Pirmininką H. van Rompuy šį 
klausimą į Europos Vadovų Tarybos darbotvarkę kaskart įtraukti tiek laiko, kiek reikės, 
kartu parengiant bendrai sutartą veiksmų planą, taip pat konkrečius lyginamuosius 
valstybių narių standartus ir joms nustatytą likusių kliūčių šalinimo tvarkaraštį;

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

Kai kalbama apie paslaugų vidaus rinką, kalbama ne apie dviračio išradinėjimą, o apie 
judėjimą pirmyn. Tai judėjimas nuo netinkamo įgyvendinimo prie visiško įgyvendinimo. Šia 
rezoliucija siekiama valstybėms narėms priminti jų atsakomybę visapusiškai ir tinkamai 
taikyti Paslaugų direktyvos raidę ir dvasią. Neragindama persvarstyti direktyvos, pranešėja 
rekomenduoja išsamiai aiškinti naujas paslaugų formas. Dėl ekonomikos krizės tapo dar 
svarbiau imtis veiksmų, siekiant pasinaudoti visomis paslaugų sektoriaus galimybėmis didinti 
ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas. Todėl negalime išbraukti šio klausimo iš politinės 
darbotvarkės.

Neišnaudotos paslaugų galimybės didinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas

Paslaugų sektoriuje sukuriama daugiau kaip 65 proc. ES BVP; šis sektorius yra dinamiška, 
šiuolaikiška ir perspektyvi Europos ekonomikos dalis. Nuolat atsiranda įdiegus inovacijas 
skatinamų įvairių paslaugų teikimo būdų. Skaitmeninės ir judriojo ryšio paslaugos keičia 
ekonomikos veikimo būdą. Prekės ir paslaugos vis dažniau parduodamos kartu kaip vienas 
rinkinys. Be to, pastebime, kad keletas paslaugų vis dažniau sujungiama į vieną, taip pat 
labiau susiejami paslaugų ir gamybos sektoriai (pvz., paslaugos, teikiamos po pardavimo, IRT 
paslaugos). Taigi dėl visų šių priežasčių geriau veikianti paslaugų vidaus rinka yra visos 
konkurencingesnės Europos ekonomikos pagrindas.

Nuo 2006 m. Paslaugų direktyva buvo ir tebėra svarbi Europos paslaugų sektoriaus 
struktūrinių reformų varomoji jėga. Komisijos teigimu, valstybės narės, reformas vykdžiusios 
siekdamos atverti savo paslaugų rinką, gavo daug naudos. Vis dėlto, praėjus trejiems metams, 
kai baigėsi šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas, dar ne visose valstybėse 
narėse direktyva taikoma visapusiškai ir tinkamai. Esama pakankamai pavyzdžių, kai dėl 
didelio biurokratizmo ir esamų kliūčių stabdomas ekonomikos augimas, iš piliečių atimamos 
darbo vietos, o dėl diskriminacinės veiklos mažėja piliečių pasitikėjimas bendrąja rinka.

Paslaugų direktyva vangiai įgyvendinama ir politiniu bei administraciniu lygmenimis, nes vis 
dar nevykdomi didieji lūkesčiai. Paslaugų direktyvos galimybės nebuvo pervertintos, tačiau 
kai kurių valstybių narių politinė valia vykdyti būtinas reformas yra nepakankama. Didėjant 
nedarbui, būtina nemažinti mūsų plačių užmojų. Šiuo metu, kai griežtas taupymo priemones 
raginama papildyti augimo politika, o krizės negalime įveikti naudodami vien tik mokesčių 
mokėtojų lėšas, paslaugų vidaus rinka yra viena iš nedaugelio sričių, kurioje galime skatinti 
ekonomikos augimą nedidindami valstybių skolos. Komisijos atliktas Paslaugų direktyvos 
ekonominio poveikio tyrimas aiškiai parodė, kad jei valstybės narės drąsiau įgyvendintų šią 
direktyvą, bendra ekonominė nauda galėtų būti daugiau kaip tris kartus didesnė už jau gautąją 
ir sudarytų apie 2,6 proc. BVP.

Laisvam judėjimui trukdančios kliūtys, sienos ir sudaroma našta

Įmonėms taikoma daug įvairių reikalavimų, kurie, vertinami atskirai, atrodytų, nėra žalingi, 
tačiau visi kartu labai apsunkina paslaugų teikėjus, ypač MVĮ. Direktyvos 15 ir 
16 straipsniuose valstybėms narėms suteikiama laisvė nuspręsti, ar galima išsaugoti tam tikrus 
nacionalinius reikalavimus, remiantis jų būtinumo ir proporcingumo kriterijumi. Deja, kai 
kurios valstybės narės per dažnai pernelyg plačiai suprato joms suteiktą veiksmų laisvę 
apsaugoti savo rinką bei tam tikras profesijas ir sudaryti joms palankesnes sąlygas. Priešingai, 
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valstybės narės pirmiausia turi deramai pašalinti tokias nevienareikšmes nuostatas. 

Visų pirma pernelyg sudėtinga teisinė forma ir akcijų valdymui taikomi reikalavimai, 
teritoriniai apribojimai ir ekonominių poreikių vertinimai apsunkina steigimąsi teikti 
paslaugas kitoje valstybėje narėje, kliudo teikti paslaugas ir neleidžia tam tikriems 
suinteresuotiesiems subjektams patekti į rinką. Pavyzdžiui, architektams, norintiems įsteigti 
patronuojamąją įmonę kitoje valstybėje narėje, gali tekti pakeisti verslo modelį. 
Mažmenininkams taip pat gali prireikti pagrįsti savo parduotuvės gautą pridėtinę vertę iš jų 
konkurentų sudarytai komisijai. 

Remiantis direktyvos 20 straipsnio 2 dalimi, įmonės negali diskriminuoti vartotojų dėl 
pilietybės ar gyvenamosios vietos. Vis dėlto vartotojams, ypač besinaudojantiems 
paslaugomis internetu, dažnai neleidžiama pirkti iš kitos valstybės narės arba tokios pačios 
paslaugos, pvz., automobilių nuoma ar kruizinių paslaugų rinkiniai, siūlomos didesne kaina. 
Nors turėtų vyrauti sutarčių sudarymo laisvė, o MVĮ negali būti įpareigotos produktus ar 
paslaugas parduoti nuostolingai, reikėtų spręsti diskriminacinės veiklos, kuria mažinamos 
vartotojų pasirinkimo galimybės ir didinamos kainos, klausimą. Šiomis aplinkybėmis 
pranešėja palankiai vertina Komisijos darbą parengiant konkretų rekomendacinį pranešimą 
dėl nediskriminavimo.

Pažangus paslaugų vidaus rinkos valdymas

Vadovaujantis Paslaugų direktyvos 1 straipsniu, šios rezoliucijos taikymo sritis daugiausia 
susijusi su darbo vietų kūrimu: „ši direktyva neturi įtakos darbo teisei, t. y. jokioms teisės ar 
sutartinėms nuostatoms dėl įdarbinimo sąlygų, darbo sąlygų, įskaitant sveikatą ir saugą darbe, 
ir darbdavio bei darbuotojo santykių <...>“. Socialinis paslaugų sektoriaus aspektas, žinoma, 
labai svarbus, tačiau jis nagrinėjamas atskiruose teisės aktuose, pvz., Darbuotojų 
komandiravimo direktyvoje ir nacionalinės darbo teisės aktuose. 

Todėl daugiausia dėmesio reikėtų skirti politinės valios sutelkimui nacionaliniu, regionų ir 
vietos lygmenimis siekiant pašalinti dideles laisvam judėjimui kylančias kliūtis ir drąsiai 
sutikti korporacijas bei dideles įmones. Daugelis darbo vietas kurti trukdančių kliūčių 
atsiranda dėl menkos Paslaugų direktyvos ir kitų ES arba nacionalinių normų sąveikos. Pats 
laikas pradėti vadovautis integruotu ir perspektyviu požiūriu į direktyvos įgyvendinimą. 

Komisija ėmėsi pirmųjų veiksmų ir veiklos rezultatų patikras atliko verslo paslaugų, statybos 
ir turizmo srityse. Dabar svarbu toliau judėti šia linkme. Pirmiausia pirmenybė teikiama šios 
direktyvos ir Profesinių kvalifikacijų direktyvos sąveikai; valstybės narės turėtų pašalinti 
nepagrįstus reikalavimus, trukdančius patekti į rinką tam tikros profesinės veiklos subjektams. 
Be to, šiuo metu paslaugų teikėjai turi mokėti už du draudimus arba apsiriboti veikla vienoje 
šalyje. Todėl pranešėja palankiai vertina tai, kad Komisija, siekdama rasti konkrečius 
sprendimus, bendradarbiauja su draudimo sektoriumi.

Apskritai valstybės narės neturėtų imtis perteklinio reglamentavimo, t. y. neturėtų nustatyti 
papildomų reikalavimų, kuriais didinamos išlaidos. ES pernelyg dažnai kaltinama dėl 
susiskaidymo, nors atsakomybė už veiksmingą direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos 
aiškinimą priskiriama nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijoms bei viešojo 
administravimo įstaigoms. Taigi, nors ir reikėtų siekti suderinti taisykles ir parengti bendrus 
standartus, kuriais būtų siekiama sumažinti rinkos susiskaidymą, valstybės narės taip pat 



PE496.644v01-00 10/11 PR\914440LT.doc

LT

turėtų visapusiškai pasinaudoti tarpusavio pripažinimo principu.

Siekiant sumažinti biurokratizmą, didinti teisinį tikrumą ir sudaryti palankias sąlygas 
nuosekliai taikyti taisykles visoje ES, turėtų būti geriau ir dažniau naudojamasi tokiomis 
priemonėmis kaip Vidaus rinkos informacijos sistema (IMI) ir Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklas (SOLVIT). Be to, vieno langelio sistemos yra konkreti priemonė, prieinama 
paslaugų teikėjams ir gavėjams. Valstybėse narėse, kurios savo vieno langelio sistemas jau 
patobulino iki antros kartos sistemų, įgyvendintos reformos parodė, kad, baigus diegti 
e. procedūras, galiausiai sumažėja reikalavimų laikymosi sąnaudos ir sudaromos palankios 
sąlygos patekti į rinką. Suinteresuotųjų subjektų informavimas ir informuotumo didinimas –
svarbiausi veiksniai siekiant vieno langelio sistemas padaryti veiksmingu e. valdžios portalu. 
Reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant šias sistemas padaryti paprastas, prieinamas ir atviras 
paraiškoms, pateikiamoms kitų valstybių narių kalba. Komisija valstybių narių padarytą 
pažangą turėtų vertinti remdamasi aiškiais Vieno langelio sistemos chartijoje nustatytais 
lyginamaisiais kriterijais. 

Geresnis vykdymo užtikrinimas siekiant kuo didesnio ekonominio poveikio

Šiuo metu, kai svarbu, kad ES būtų vieninga, kad būtų remiama euro zonos šalių ir euro zonai 
nepriklausančių valstybių narių sanglauda, vengiama sąjungų pačioje Sąjungoje, nereikėtų 
nuvertinti paslaugų rinkos integracijos Europoje politinės svarbos. Visos valstybės narės 
dalijasi atsakomybe, kad būtų baigta kurti paslaugų bendroji rinka. Pranešėjai žinoma apie 
skirtingą esamą padėtį valstybėse narėse, apie sunkumus, su kuriais susiduriama atveriant 
rinką ir pasiektos pažangos pripažinimo svarbą. Tačiau nereikėtų toleruoti jokių dvejopų 
standartų ar išimčių. Vien deklaruojant vidaus rinką ir jos praktiškai neįgyvendinant, būtų 
mažinamas Europos Sąjungos piliečių pasitikėjimas ES reformų darbotvarke. 

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, pranešėja palankiai vertina puikų Komisijos komunikatą 
„Partnerystė siekiant augimo paslaugų sektoriuje“ ir remia visiško netoleravimo politiką 
aiškių Paslaugų direktyvos pažeidimų atvejais. Komisija jau ėmėsi tyrimo iki pažeidimo 
procedūros pradėjimo prieš 12 valstybių narių. Pranešėja taip pat remia konstruktyvų, 
pragmatišką ir rezultatais grindžiamą dialogą su valstybėmis narėmis, kuriuo siekiama kuo 
labiau padidinti ekonominį poveikį ir Europos konkurencingumą pasaulyje. 

Bendromis pastangomis dabar daugiausia dėmesio reikėtų skirti siekiui sukurti daugiau 
galimybių įmonėms, suteikti daugiau galimybių kurti darbo vietas ir vartotojams suteikti 
daugiau pasirinkimo galimybių tikroje bendroje rinkoje. Todėl valstybės narės turėtų keisti 
požiūrį žvelgdamos, ką dar būtų galima padaryti siekiant užtikrinti taisyklių vykdymą taip, 
kad būtų apimama skaitmeninė ekonomika ir padedama skatinti ekonomikos augimą, o ne 
vien nagrinėti, ko reikalaujama direktyvoje. 

Šiuo metu vykdomas tarpusavio vertinimas iš esmės yra puikus keitimosi geriausia patirtimi 
forumas. Valstybės narės, siekdamos iš naujo apsvarstyti savo reglamentavimo sistemą, gali 
pasimokyti iš sėkmingai savo paslaugų sektoriaus reformas įgyvendinusių šalių. Visų pirma 
atėjo laikas kelti klausimą dėl daugelio reikalavimų, kuriuos valstybės narės nusprendė 
išlaikyti, proporcingumo. Komisija turėtų atkreipti dėmesį į pernelyg didelį naudojimąsi 
viešojo intereso išsaugojimu ir parengti valstybėms narėms skirtą rekomendacinį pranešimą 
dėl proporcingumo vertinimo ir nevienareikšmių nuostatų. Tai taip pat turėtų skatinti plėsti 
žinias ir didinti supratimą (visų pirma vietos lygmeniu) apie neigiamus ribojančios veiklos
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padarinius.

Skaidrumo ir atskaitomybės didinimas

Didžiausia atsakomybė už visapusišką, nuoseklų aukštus tikslus keliančios Paslaugų 
direktyvos įgyvendinimą tenka pačioms valstybėms narėms. Europos Sąjungos piliečiai turi 
teisę žinoti, kokią kainą jie moka už netinkamą direktyvos įgyvendinimą. Todėl šioje 
rezoliucijoje skatinama didinti skaidrumą ir atskaitomybę.

Nacionaliniai parlamentai atlieka svarbų vaidmenį ir gali pasinaudoti jiems suteiktais 
tikrinimo įgaliojimais, kad užtikrintų vyriausybių atskaitomybę. Verslo bendruomenė ir 
socialiniai partneriai taip pat turėtų prisiimti bendrą atsakomybę už daromą spaudimą savo 
vyriausybėms.

Pranešėja remia Komisijos pastangas valstybėms narėms drąsiai priminti jų pareigas. 
Tarpusavio vertinimo rezultatai, reikalavimų laikymosi ataskaitos ir konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos dėl paslaugų pirmiausia turėtų būti viešai prieinami Parlamentui. 
Informuotumo ir viešų diskusijų apie baigiamos kurti paslaugų vidaus rinkos problemas 
didinimas suteiks piliečiams galimybę dalyvauti ir užtikrinti, kad kompetentingos valdžios 
institucijos būtų atskaitingos.

Dar svarbiau tai, kad Europos Vadovų Tarybos ir Konkurencingumo tarybos nariams turėtų 
būti patikėta paslaugų vidaus rinkos klausimą reguliariai įtraukti į politinę darbotvarkę, 
parengiant aiškų laisvam paslaugų judėjimui trukdančių kliūčių šalinimo veiksmų planą. 
Galiausiai ekonomikos augimo misiją Europa pradės įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu 
valstybės narės bus įsipareigojusios sukurti tikrai laisvą ir atvirą paslaugų vidaus rinką, kuri 
bus naudinga visiems piliečiams.


