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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par iekšējo pakalpojumu tirgu — pašreizējo stāvokli un nākamajiem posmiem

(2012/2144(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības līguma 3. pantu,

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

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Pakalpojumu direktīvas īstenošana. Partnerība jaunai 
pakalpojumu nozares izaugsmei 2012–2015” (COM(2012)0261) un šim paziņojumam 
pievienotos Komisijas dienestu darba dokumentus,

– ņemot vērā Komisijas pētījumu „Pakalpojumu direktīvas ekonomiskā ietekme: pirmais 
novērtējums pēc īstenošanas” (The economic impact of the Services Directive: A first 
assessment following implementation) (Economic Papers Nr. 456),

– 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 „II vienotā tirgus akts. Kopā jaunai izaugsmei” 
(COM(2012)0573),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Vienotā tirgus labāka pārvaldība” (COM(2012)0259),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Akts 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 Eiropadomes 2013. gada 14. un 15. marta secinājumus par Eiropas politikas 
ieguldījumu izaugsmei un nodarbinātībai,

– ņemot vērā Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija secinājumus par Izaugsmes un 
nodarbinātības paktu,

– 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,

                                               
1 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
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– ņemot vērā 2013. gada 7. februāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par vienotā tirgus 
pārvaldību1,

– ņemot vērā 2012. gada 25. oktobra rezolūciju par 20 būtiskākajām problēmām saistībā ar 
vienotā tirgus darbību Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu skatījumā2,

– ņemot vērā 2011. gada 25. oktobra rezolūciju par Pakalpojumu direktīvā paredzēto 
savstarpējās izvērtēšanas procesu3,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par pārvaldību un partnerību 
vienotajā tirgū4,

– ņemot vērā 2011. gada 5. jūlija rezolūciju par efektīvāku un taisnīgāku 
mazumtirdzniecības tirgu5,

– ņemot vērā 2011. gada 15. februāra rezolūciju par Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū īstenošanu6,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā mūsu vienotais tirgus ir izejas ceļš no krīzes;

B. tā kā pakalpojumu nozare veido vairāk nekā 65 % no ES IKP un kopējās nodarbinātības 
un tā ir mūsu ekonomikas balsts; tā kā pakalpojumi, uz kuriem attiecas Pakalpojumu 
direktīva, veido 45 % no ES IKP;

C. tā kā Eiropas rūpniecībai ir vajadzīgs konkurētspējīgāks pakalpojumu tirgus;

D. tā kā Pakalpojumu direktīva kopš tās pieņemšanas 2006. gadā ir sniegusi konkrētus 
ieguvumus, atvieglojot gan uzņēmumu, gan patērētāju piekļuvi tirgum;

E. tā kā sadrumstalota direktīvas interpretācija un nepareiza tās īstenošana joprojām kavē 
pakalpojumu brīvu pārrobežu apriti;

F. tā kā vienaldzības riskam saistībā ar Pakalpojumu direktīvas īstenošanu nevajadzētu 
mazināt mūsu centienus izmantot visas direktīvas sniegtās iespējas;

G. tā kā ir pienācis laiks rīkoties, ņemot vērā apstākli, ka, palielinoties bezdarbam, 
pakalpojumu nozare vairāk nekā jebkad agrāk ir konkurētspējas, izaugsmes un darbavietu 
avots, kuru nevar ignorēt,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0054.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0395.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0456.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0144.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0307.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0051.
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Pakalpojumu neizmantotais potenciāls izaugsmes un darbavietu nodrošināšanai

1. uzsver, ka birokrātija, diskriminējošas prakses un ierobežojumi attiecībā uz pakalpojumu 
sniegšanu visā ES liedz iedzīvotājiem darbavietas;

2. uzsver, ka, ja dalībvalstis būtu gatavas pienācīgi īstenot Pakalpojumu direktīvu un atcelt 
nevajadzīgos ierobežojumus, ES 5–10 gadu laikā varētu panākt IKP pieaugumu 2,6 % 
apmērā;

3. uzsver, ka efektīva spēkā esošo noteikumu īstenošana ir gudrs un ātrs izaugsmes 
nodrošināšanas veids, kas nerada publiskos izdevumus; uzsver neatliekamo vajadzību 
nodrošināt direktīvas praktisku īstenošanu;

4. atzinīgi vērtē jaunus pakalpojumu veidus, piemēram, digitālos un mobilo sakaru 
pakalpojumus, kā arī jauktas preču/pakalpojumu paketes; uzsver vajadzību interpretēt 
direktīvu pēc iespējas plašākā un paredzamajai attīstībai atbilstīgākā veidā, lai veicinātu 
inovācijas;

5. atgādina, ka Pakalpojumu direktīva neuzspiež liberalizāciju, bet bruģē ceļu, lai uzņēmumi 
un patērētāji varētu izmantot visas mūsu vienotā tirgus sniegtās iespējas;

Brīvas aprites šķēršļi, robežas un apgrūtinājumi

6. pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis bieži izmanto vispārsvarīgus iemeslus, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm (Pakalpojumu direktīvas 15. pants), lai aizsargātu savu iekšējo tirgu 
un nodrošinātu tam priekšrocības; uzsver faktu, ka apgrūtinošas tiesiskās formas un 
akcionāru prasības, teritoriālie ierobežojumi, ekonomisko vajadzību testi un fiksētie tarifi 
rada nepamatotus šķēršļus uzņēmumu pārrobežu reģistrācijā;

7. mudina dalībvalstis efektīvi un pilnīgi piemērot klauzulu par pakalpojumu sniegšanas 
brīvību (Pakalpojumu direktīvas 16. pants) un novērst dubulta regulējuma slogus;

8. pauž satraukumu par patērētāju ziņoto diskriminācijas gadījumu skaita pieaugumu;
mudina dalībvalstis pienācīgi īstenot Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punktu un aicina 
uzņēmumus atturēties no nepamatotām diskriminējošām praksēm, pamatojoties uz 
valstspiederību vai dzīvesvietu;

Iekšējā pakalpojumu tirgus gudra pārvaldība

9. atgādina, ka pilnīgai Pakalpojumu direktīvas īstenošanai ir jānodrošina mijiedarbība ar 
nozaru noteikumiem, kas var radīt vajadzību pēc papildu atļaujām, tādējādi radot kopējus 
izdevumus, jo īpaši MVU; aicina dalībvalstis iekšējam pakalpojumu tirgum piemērot 
integrētu pieeju, lai patērētājiem un uzņēmējiem nodrošinātu tiesisko noteiktību;

10. aicina Komisiju nodrošināt konsekvenci starp atbilstīgi Pakalpojumu direktīvai veikto 
salīdzinošo novērtēšanu un atbilstīgi Profesionālo kvalifikāciju direktīvai veikto 
savstarpējo novērtēšanu un noteikt gadījumus, kad dalībvalstis konkrētu profesiju 
pārstāvjiem nesamērīgi bloķē piekļuvi; mudina dalībvalstis atcelt šādas nepamatotas 
prasības;
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11. aicina dalībvalstis plašāk izmantot savstarpējo atzīšanu, lai gadījumos, kad vēl nav spēkā 
saskaņoti noteikumi, atvieglotu pakalpojumu brīvu apriti;

12. norāda, ka dalībvalstu standartu atšķirības rada sadrumstalotību; mudina izstrādāt 
brīvprātīgi piemērojamus Eiropas standartus pakalpojumiem, lai uzlabotu pārrobežu 
salīdzināmību;

13. uzsver arī faktu, ka nepietiekams pakalpojumu sniedzēju apdrošināšanas pārrobežu 
segums ir būtisks brīvas aprites kavēklis; aicina ieinteresētās puses rast risinājumus ar 
dialoga palīdzību;

14. mudina dalībvalstu starpā plašāk izmantot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), lai 
pārbaudītu pārrobežu atbilstību noteikumiem, un SOLVIT, lai sniegtu palīdzību 
uzņēmumiem un patērētājiem saistībā ar pretrunīgiem noteikumiem un neatbilstības 
gadījumiem;

15. mudina dalībvalstis ieviest otrās paaudzes vienotos kontaktpunktus, kas ir pilnīgi 
funkcionējoši, vairākās valodās sagatavoti un lietotājam draudzīgi e-pārvaldes portāli;
uzsver, ka ir būtiski īstenot pakalpojumu sniedzēja pieeju, aptverot visu uzņēmējdarbības 
ciklu; uzskata, ka e-procedūras veicinās vienkāršošanu, samazinās atbilstības 
nodrošināšanas izmaksas un palielinās tiesisko noteiktību; aicina dalībvalstis nodrošināt to 
vienoto kontaktpunktu pilnīgu sadarbspēju un popularizēt tos pārrobežu kontekstā; aicina 
Komisiju noteikt skaidrus salīdzināšanas kritērijus vienoto kontaktpunktu novērtēšanai un 
regulāri ziņot Parlamentam par sasniegto progresu;

Labāka īstenošana lielākai ekonomiskajai ietekmei

16. uzsver faktu, ka Pakalpojumu direktīvas pienācīgas īstenošanas gadījumos tā ir sniegusi 
konkrētus rezultātus nodarbinātības un izaugsmes jomā; tāpēc atbalsta paraugprakses 
apmaiņu dalībvalstu vidū, tostarp novatorisku risinājumu apmaiņu atbildīgo iestāžu vidū 
robežreģionos;

17. norāda, ka nepareiza īstenošana rada ietekmi „bez robežām”, par ko maksā iedzīvotāji visā 
ES; uzsver, ka visām dalībvalstīm vienai pret otru un pret Savienību ir atbildība efektīvi 
īstenot direktīvu, un tām būtu jāpiemēro vienlīdzīgas saistības;

18. uzsver, ka kopīga atbildība par direktīvas pilnīgu un kvalitatīvu īstenošanu, 
neaprobežojoties ar izteikti formālu pieeju, ir jāuzņemas arī atbildīgajām reģionālajām un 
vietējām iestādēm ar kopēju mērķi stimulēt saimniecisko darbību;

19. uzsver faktu, ka prevalējoši iemesli, kas ir saistīti ar sabiedrības interesēm, pārāk bieži tiek 
izmantoti veidā, kas kaitē pakalpojumu iekšējam tirgum; pauž nožēlu par faktu, ka 
proporcionalitātes novērtējums tiek veikts reti; aicina Komisiju precizēt proporcionalitātes 
koncepciju un sniegt dalībvalstīm praktiskas norādes par tās piemērošanu;

20. viennozīmīgi atbalsta Komisijas nulles pielaides politiku; mudina Komisiju izmantot visus 
tās rīcībā esošos līdzekļus, lai dialogā ar dalībvalstīm nodrošinātu pilnīgu spēkā esošo 
noteikumu piemērošanu; aicina piemērot paātrinātas pārkāpumu izmeklēšanas procedūras 
ikreiz, kad tiek konstatēti direktīvas pārkāpumi;
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Pārredzamības un pārskatatbildības nostiprināšana

21. aicina Komisiju, pamatojoties uz salīdzinošajiem pārskatiem, uzskaitīt visapgrūtinošākos 
ierobežojumus, ierosināt mērķtiecīgas reformas un informēt Padomi un Parlamentu;

22. mudina Komisiju gada izaugsmes pētījumos un ziņojumos par vienotā tirgus integrāciju 
īpašu uzmanību pievērst pakalpojumu nozarei un iekļaut pakalpojumus konkrētām valstīm 
adresētos ieteikumos;

23. aicina dalībvalstu parlamentus aktīvi iesaistīties atbalsta sniegšanā direktīvas īstenošanai 
un izmantot savas pārbaudes pilnvaras attiecībās ar valsts iestādēm visos līmeņos;

24. mudina ieinteresētās puses, uzņēmējdarbības kopienu un sociālos partnerus izmanot savu 
ietekmi, liekot valdībām atskaitīties par Eiropas pakalpojumu nozares atjaunošanu un 
stabilu darbavietu radīšanu;

25. aicina Padomi un tās prezidentūru regulāri iekļaut jautājumu par pakalpojumu iekšējo 
tirgu Konkurētspējas padomes sanāksmju darba kārtībā; iesaka atkārtoti ieviest Komisijas 
„atbilstības ziņojumus” kā līdzekli, lai noteiktu sasniegto progresu, atvieglojot piekļuvi 
tirgum;

26. mudina Eiropadomes locekļus uzņemties pilnu politisko atbildību par labi funkcionējošu 
iekšējo pakalpojumu tirgu; aicina priekšsēdētāju H. Van Rompuy iekļaut šo jautājumu 
Eiropadomes darba kārtībā tik ilgi, cik vajadzīgs, pieņemot kopīgi apstiprinātu plānu, 
tostarp konkrētus salīdzināšanas kritērijus un grafiku, kādā dalībvalstīm ir jānovērš 
atlikušie šķēršļi;

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

Iekšējais pakalpojumu tirgus nenozīmē no jauna izgudrot divriteni, bet gan panākt, ka tas 
brauc. Lai to īstenotu, no noteikumu nepareizas īstenošanas ir jāpāriet uz pilnīgu to izpildi. Šīs 
rezolūcijas mērķis ir skaidri norādīt dalībvalstīm to pienākumu pilnīgi un pareizi piemērot 
Pakalpojumu direktīvu, ņemot vērā tās noteikumus un būtību. Referente iesaka plašu 
direktīvas interpretāciju, iekļaujot tajā jaunos pakalpojumu veidus, bet nepieprasot direktīvas 
pārskatīšanu. Ekonomikas krīzes dēļ vajadzība rīkoties ir kļuvusi vēl neatliekamāka, lai 
izmantotu visas pakalpojumu nozares sniegtās iespējas izaugsmes un darbavietu radīšanai.
Tāpēc mēs nevaram atļauties svītrot šo jautājumu no politiskās darba kārtības.

Pakalpojumu neizmantotais potenciāls izaugsmes un darbavietu nodrošināšanai

Pakalpojumu nozare nodrošina vairāk nekā 65 % no ES IKP, un tā ir dinamiska, moderna un 
uz nākotni orientēta Eiropas ekonomikas daļa. Pateicoties inovācijām, pastāvīgi rodas dažādi 
jauni pakalpojumu sniegšanas veidi. Digitālie un mobilo sakaru pakalpojumi maina 
ekonomikas darbības veidu. Arvien biežāk preces un pakalpojumus pārdod kopā kā paketes.
Mēs arī varam novērot aizvien plašāku „jaunu pakalpojumu radīšanu” un nostiprinātu saikni 
starp pakalpojumiem un ražošanu (piemēram, pēcpārdošanas pakalpojumi, IKT 
pakalpojumi...). Visu šo iemeslu dēļ labāk funkcionējošs iekšējais pakalpojumu tirgus ir viens 
no elementiem, kas nodrošina efektīvāku Eiropas ekonomikas kopējo konkurētspēju.

Kopš 2006. gada Pakalpojumu direktīva ir un turpina būt būtisks strukturālo reformu 
dzinējspēks Eiropas pakalpojumu nozarē. Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju 
dalībvalstis, kuras ir veikušas reformas, lai atvērtu savu tirgu pakalpojumiem, ir guvušas 
būtiskus panākumus. Tomēr trīs gadus pēc transponēšanas termiņa direktīva joprojām nav 
pilnīgi un pareizi piemērota visās dalībvalstīs. Virkne pierādījumu liecina, ka birokrātijas un 
šķēršļu vairošana kavē izaugsmi un liedz iedzīvotājiem darbavietas, kamēr diskriminējošas 
prakses mazina patērētāju uzticību vienotajam tirgum.

Politiskajā un administratīvajā līmenī pret Pakalpojumu direktīvu ir vērojama vienaldzība, jo 
lielās ar to saistītās cerības nav attaisnotas. Pakalpojumu direktīvas potenciāls netika novērtēts 
par augstu, bet drīzāk jāsecina, ka dažu dalībvalstu politiskā griba veikt vajadzīgās reformas 
nav bijusi pietiekama. Paaugstinoties bezdarba līmenim, ir svarīgi nesašaurināt mūsu mērķus.
Laikā, kad dzirdams aicinājums papildināt taupību ar izaugsmes politikas programmām, 
tomēr mēs nevaram izkļūt no krīzes, izmantojot nodokļu maksātāju naudu, iekšējais 
pakalpojumu tirgus ir viena no nedaudzajām jomām, kurā mēs varam radīt izaugsmi, 
nepalielinot valsts parādu. Komisijas pētījums par Pakalpojumu direktīvas ekonomisko 
ietekmi ir skaidri apliecinājis, ka gadījumā, ja dalībvalstis īstenotu noteiktāku pieeju tās 
īstenošanā, kopējais ekonomiskais ieguvums varētu vairāk nekā trīs reizes pārsniegt jau 
panākto, sasniedzot 2,6 % no IKP.

Brīvas aprites šķēršļi, robežas un apgrūtinājumi

Uzņēmumi saskaras ar daudzām prasībām. Aplūkojot katru atsevišķi, tās šķiet nekaitīgas, bet 
kopā rada būtisku slogu pakalpojumu sniedzējiem, īpaši MVU. Direktīvas 15. un 16. pantā 
dalībvalstīm ir paredzēta rīcības brīvība attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par to, kuri valsts 
noteikumi ir jāpatur spēkā, pamatojoties uz nepieciešamības un proporcionalitātes pārbaudēm.
Diemžēl dažas dalībvalstis pārāk bieži un pārlieku plaši ir interpretējušas savas pilnvaras 
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aizsargāt savus tirgus un profesiju pārstāvjus un sniegt tiem priekšrocības. Šādas pieejas vietā 
dalībvalstīm kā prioritārs jautājums būtu atbildīgi jārisina „pelēko zonu” problēma.

Jo īpaši apgrūtinošas tiesiskās formas un akcionāru prasības, teritoriālie ierobežojumi, 
ekonomisko vajadzību testi un fiksētie tarifi rada nepamatotus šķēršļus uzņēmumu 
reģistrācijai citā dalībvalstī, kavē pakalpojumu sniegšanu un izslēdz atsevišķas ieinteresētās 
puses no tirgus. Piemēram, arhitektiem var nākties mainīt savu uzņēmējdarbības modeli, lai 
izveidotu meitasuzņēmumu citā dalībvalstī. Mazumtirgotājiem var nākties pamatot sava 
veikala pievienoto vērtību komisijai, kuru veido šo mazumtirgotāju konkurenti.

Saskaņā ar direktīvas 20. panta 2. punktu uzņēmumi nepiemēro patērētājiem diskriminējošas 
prasības, pamatojoties uz to valstspiederību vai dzīvesvietu. Tomēr jo īpaši tiešsaistē 
patērētājiem bieži vien tiek liegtas iespējas iegādāties pakalpojumus no citas dalībvalsts vai 
viņiem šos pakalpojumus piemēram, automašīnu nomu vai kruīza ceļojuma paketes, piedāvā 
par augstāku cenu. Tā kā noteicošajam principam būtu jābūt brīvībai slēgt līgumus un MVU 
nav iespējams piespiest pārdot produktus ar zaudējumiem, būtu jānovērš diskriminējošas 
prakses, kas sašaurina patērētāju izvēles iespējas un paaugstina cenas. Šajā kontekstā referente 
atzinīgi vērtē Komisijas darbu ar mērķi izstrādāt īpašu norāžu ziņojumu par nediskrimināciju.

Iekšējā pakalpojumu tirgus gudra pārvaldība

Šīs rezolūcijas darbības joma ir vērsta uz darbavietu radīšanu atbilstīgi Pakalpojumu 
direktīvas 1. pantam: „Šī direktīva neskar darba tiesības, proti, jebkurus tiesību aktos vai 
līgumos paredzētus noteikumus, kuri attiecas uz nodarbinātības nosacījumiem, tostarp 
veselības aizsardzību un drošību darbā, un darba devēju un darba ņēmēju savstarpējām 
attiecībām...”. Pakalpojumu nozares sociālā dimensija, bez šaubām, ir ļoti svarīga, bet uz to 
attiecas atsevišķi tiesību akti, piemēram, Direktīva par darba ņēmēju norīkošanu darbā un 
dalībvalstu darba tiesības.

Tāpēc galvenā uzmanība būtu jāpievērš politiskās gribas mobilizēšanai valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai novērstu nepieņemamos šķēršļus brīvai apritei un nodrošinātu pretestību 
korporācijām un likumīgajām interesēm. Daudzi šķēršļi darbavietu radīšanai izriet no vājās 
saiknes starp Pakalpojumu direktīvu un citiem ES vai dalībvalstu tiesību aktiem. Ir īstais laiks 
īstenot integrētu un paredzamajai attīstībai atbilstīgu pieeju noteikumu īstenošanai.

Komisija ir veikusi pirmo soli, veicot efektivitātes pārbaudes uzņēmējdarbības pakalpojumu, 
celtniecības un tūrisma jomā. Tagad ir jāturpina pasākumi šajā virzienā. Par prioritāti jo īpaši 
uzskatāma saikne ar Profesionālo kvalifikāciju direktīvu, un dalībvalstīm būtu jāatceļ 
nepamatoti noteikumi, kas bloķē piekļuvi konkrētām profesijām. Arī pakalpojumu 
sniedzējiem pašlaik ir jāmaksā par divām apdrošināšanām vai jāierobežo sava saimnieciskā 
darbība vienā valstī. Tāpēc referente atzinīgi vērtē apstākli, ka Komisija sadarbojas ar 
apdrošināšanas nozari, lai rastu konkrētus risinājumus.

Kopumā dalībvalstīm vajadzētu atturēties no pārmērīgas reglamentēšanas, t. i., papildu 
prasību noteikšanas, kas rada izmaksas. Pārāk bieži sadrumstalotībā tiek vainota ES, lai gan 
efektīva transponēšana un interpretācija ir valsts, reģionālo un vietējo iestāžu, kā arī valsts 
pārvaldes pienākums. Tāpēc, lai gan būtu jāveic pasākumi noteikumu saskaņošanai un kopēju 
standartu izstrādei nolūkā samazināt nesaskaņotību, dalībvalstīm arī būtu pilnīgi jāizmanto 
savstarpējā atzīšana.
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Lai mazinātu birokrātiju, nostiprinātu tiesisko noteiktību un atvieglotu saskanīgu noteikumu 
piemērošanu visā ES, biežāk un efektīvāk būtu jāizmanto tādi instrumenti kā iekšējā tirgus 
informācijas sistēma (IMI) un SOLVIT. Turklāt pakalpojumu sniedzēju un saņēmēju rīcībā ir 
praktisks instruments, proti, vienotie kontaktpunkti. Reformas dalībvalstīs, kuras jau ir 
ieviesušas 2. paaudzes vienotos kontaktpunktus, ir apliecinājušas, ka e-procedūru īstenošana 
galu galā samazina atbilstības nodrošināšanas izmaksas un atvieglo piekļuvi tirgum.
Informācija un informētības uzlabošana ieinteresēto pušu vidū ir būtisks faktors, lai 
nodrošinātu vienoto kontaktpunktu kļūšanu par efektīvu e-pārvaldes portālu. Būtu jāveic 
lielāks darbs, lai nodrošinātu šo vienoto kontaktpunktu vienkāršību un pieejamību un iespēju 
tajos iesniegt arī citu dalībvalstu valodās sagatavotus pieteikumus. Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu panāktais progress atbilstīgi skaidriem salīdzināšanas kritērijiem, kas ir izklāstīti 
Vienoto kontaktpunktu hartā.

Labāka īstenošana lielākai ekonomiskajai ietekmei

Laikā, kad ir svarīgi nodrošināt ES vienotību, kohēzijas veicināšanu starp euro zonu un ārpus 
tās esošajām dalībvalstīm, kā arī nepieļaut grupu veidošanos Savienības ietvaros, 
pakalpojumu tirgus integrāciju Eiropā nevajadzētu novērtēt par zemu. Visām dalībvalstīm ir 
kopīgs pienākums izveidot kopējo pakalpojumu tirgu. Referente apzinās atšķirīgās dalībvalstu 
situācijas, grūtības, ar kurām tās saskaras saistībā ar tirgus atvēršanu, kā arī to, ka ir būtiski 
atzīt gūtos panākumus. Tomēr nebūtu pieļaujami dubulti standarti vai izņēmumi. Runāšana 
par iekšējo tirgu, to neīstenojot praksē, negatīvi ietekmētu Eiropas iedzīvotāju uzticību ES 
reformu plānam.

Šajā kontekstā referente atzinīgi vērtē Komisijas izcilo paziņojumu „Partnerība jaunai 
pakalpojumu nozares izaugsmei” un atbalsta nulles pielaides politiku acīmredzamu 
Pakalpojumu direktīvas pārkāpumu gadījumā. Komisija jau ir sākusi sagatavošanās darbu, lai 
īstenotu pret 12 dalībvalstīm vērstas pārkāpumu izmeklēšanas procedūras. Referente arī 
atbalsta konstruktīvu, pragmatisku un uz rezultātiem vērstu dialogu ar dalībvalstīm, lai 
maksimāli palielinātu ekonomisko ietekmi un Eiropas vispārējo konkurētspēju.

Kopējie centieni tagad būtu jāvērš uz plašāku iespēju radīšanu uzņēmumiem un darbavietu 
izveidei, kā arī lielākas izvēles nodrošināšanu patērētājiem patiesi vienotā tirgū. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāmaina perspektīva, cenšoties saprast, kādus pasākumus vēl būtu iespējams 
īstenot, lai ieviestu noteikumus tādā veidā, kas ietver digitālo ekonomiku un veicina izaugsmi, 
nevis koncentrējoties tikai uz burtiskām direktīvā izklāstītām prasībām.

Tādējādi pašlaik veiktā salīdzinošā pārskatīšana nodrošina lielisku paraugprakšu apmaiņas 
iespēju. Dalībvalstis var mācīties pārskatīt savu tiesisko regulējumu no to valstu pieredzes, 
kuras ir sekmīgi īstenojušas savu pakalpojumu nozaru reformas. Ir laiks kritiski aplūkot 
daudzu to prasību proporcionalitāti, kuras dalībvalstis vēlas paturēt spēkā. Komisijai 
vajadzētu īpaši izcelt gadījumus, kad pārmērīgi tiek izmantota sabiedrības interešu 
aizsardzība, un pieņemt dalībvalstīm adresētu norāžu ziņojumu par proporcionalitātes 
novērtējumu un „pelēkajām zonām”. Tam arī būtu jāveicina labākas zināšanas un jāuzlabo 
informētība par ierobežojošu prakšu negatīvajām sekām, jo īpaši vietējā līmenī.

Pārredzamības un pārskatatbildības nostiprināšana

Lielākā atbildība par pilnīgu, saskanīgu un mērķtiecīgu Pakalpojumu direktīvas īstenošanu 
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gulstas uz pašām dalībvalstīm. Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības zināt cenu, ko viņi maksā par 
nepareizu īstenošanu. Tāpēc šajā rezolūcijā ir pausts aicinājums palielināt pārredzamību un 
pārskatatbildību.

Dalībvalstu parlamentiem ir būtiska ietekme, un tie var izmantot savas pārbaudes pilnvaras, 
pieprasot, lai valdības uzņemtos atbildību. Arī uzņēmējdarbības kopienām un sociālajiem 
partneriem būtu jāuzņemas kopīga atbildība par spiediena radīšanu uz savu valstu valdībām.

Referente atbalsta Komisijas centienus īstenot noteiktu pieeju, dalībvalstīm stingri norādot to 
pienākumus. Jo īpaši būtu jānodrošina, lai Parlamentam būtu publiski pieejami salīdzinošo 
pārskatu rezultāti, atbilstības ziņojumi, kā arī konkrētām valstīm adresēti ieteikumi par 
pakalpojumiem. Informētības palielināšana un sabiedriskā apspriešana par iekšējā 
pakalpojumu tirgus izveidi sniegs iedzīvotājiem iespēju piedalīties šajā procesā un pieprasīt, 
lai kompetentās iestādes uzņemtos atbildību.

Vissvarīgāk būtu nodrošināt, lai Eiropadomes un Konkurētspējas padome pastāvīgi iekļautu 
iekšējā pakalpojumu tirgus jautājumu politiskajā programmā, izstrādājot skaidru plānu brīvas 
aprites šķēršļu novēršanai. Visbeidzot, jānorāda, ka tikai tad, ja dalībvalstis apņemsies 
nodrošināt patiešām brīvu un atvērtu iekšējo pakalpojumu tirgu visu iedzīvotāju interesēs, 
Eiropa stabili nostāsies uz izaugsmes ceļa.


