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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl bendrosios rinkos valdymo
(2012/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į SESV 26 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 8 d. Komisijos komunikatą „Geresnė bendrosios rinkos 
valdysena“ (COM(2012) 0259),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. 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 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos 
aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos 
skatinti naująjį augimą“ (COM(2011) 0206),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą „II bendrosios rinkos aktas. 
Drauge už naująjį augimą“ (COM(2012) 0573),

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 8 d. Komisijos komunikatą dėl Paslaugų direktyvos 
įgyvendinimo „Partnerystė siekiant augimo paslaugų sektoriuje 2012–2015 m.“ 
(COM(2012) 0261),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 9 d. Mario Monti ataskaitą Europos Komisijos 
pirmininkui „Nauja bendrosios rinkos strategija Europos ekonomikai ir visuomenei“,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 26 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininko ataskaitą 
„Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą“ ir 2012 m. spalio 12 d. tarpinę 
ataskaitą šia tema,

– atsižvelgdamas į 23-iąją vidaus rinkos rezultatų suvestinę (2011 m. rugsėjo mėn.) ir 
2012 m. gegužės 22 d. Parlamento rezoliuciją1 šia tema,

– atsižvelgdamas į 25-ąją vidaus rinkos rezultatų suvestinę (2012 m. spalio mėn.),

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 24 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimas. 2011 m. metinis valdymo vertinimas“ 
(SWD(2012) 0025),

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0211.
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– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 30–31 d. Konkurencingumo tarybos išvadas dėl 
bendrosios skaitmeninės rinkos ir bendrosios rinkos valdysenos,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10–11 d. Konkurencingumo tarybos svarstymus dėl 
Bendrosios rinkos akto,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 18–19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 14–16 d. XLVIII Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos 
reikalų komitetų konferencijos (COSAC) pranešimą ir išvadas,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos 
vartotojams ir piliečiams sukūrimo1,

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

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 14 d. rezoliuciją „Bendrosios rinkos aktas. Tolesni 
augimo skatinimo veiksmai“3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 42 ir 48 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-
0000/2012),

A. kadangi, siekiant atgaivinti Europos ekonomiką, suteikti postūmį ekonomikos augimui 
bei konkurencingumui ir kurti naujas darbo vietas, kaip niekada anksčiau reikalinga 
veikianti, veiksminga ir kliūčių nevaržoma bendroji rinka, grindžiama socialinės rinkos 
ekonomikos koncepcija;

B. kadangi bendroji rinka atlieka svarbų vaidmenį siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų;

C. kadangi nuo oficialaus bendrosios rinkos kūrimo pradžios praėjus dvidešimčiai metų ji 
vis dar nėra iki galo baigta kurti, nors ir priimta maždaug 1 500 direktyvų ir apie 1 000 
reglamentų; 

D. kadangi reikia skubiai stiprinti bendrosios rinkos valdymą, pagerinti jos reglamentavimo 
taisyklių įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą;

E. kadangi, nepaisant aukščiausiu lygmeniu prisiimtų politinių įsipareigojimų ir Komisijos 
bei valstybių narių pastangų, vidutinis teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę trūkumas 
nuo 0,7 proc. 2009 m. padidėjo iki 1,2 proc. 2012 m. vasario mėn.;

F. kadangi bendroji rinka, kaip Sąjungos pagrindas, ir geras jos veikimas, būdamas 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0186.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0144.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0258.
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ekonominio ir socialinio atsigavimo Europoje pagrindas ir sistema, yra labai svarbūs;

G. kadangi visapusiškai ir tinkamai įgyvendinus Paslaugų direktyvą gauta ekonominė nauda 
atitiktų galimą 0,8–2,6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, kuris būtų 
pasiektas nuo direktyvos įgyvendinimo praėjus ne mažiau kaip 5–10 metų;

H. kadangi, Komisijos vertinimu, skatinant greitą bendrosios rinkos plėtrą, Sąjungoje per 
ateinančius dešimt metų būtų galima papildomai sukurti 4 proc. BVP; 

I. kadangi, siekiant panaikinti likusius bendrosios rinkos laisvių apribojimus, vis dar būtina 
tvirta visų ES institucijų lyderystė ir aiški politinė valstybių narių atsakomybė;

J. kadangi Europos Vadovų Tarybos pirmininkas minėtoje savo 2012 m. birželio 26 d. 
ataskaitoje pabrėžė, koks svarbus visapusiškas suderinamumas su bendrąja rinka bei 
glaudesnės ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo proceso atvirumas ir skaidrumas;

K. kadangi, siekiant panaikinti apribojimus, kuriais trukdoma patekti į rinką ir slopinama 
konkurencija, tiek valstybių narių, tiek Sąjungos lygmeniu reikia konkrečių veiksmų, taip 
pat būtinos konkrečios reformos, kuriomis Europoje būtų sukurta tikra prekių, asmenų, 
paslaugų ir kapitalo judėjimo laisvė;

Geresni teisės aktai

L. kadangi Komisija, rengdama su bendrąja rinka susijusius pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, turėtų siekti geresnio horizontalaus koordinavimo ir 
nuoseklumo; kadangi Komisija, prieš tvirtindama pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, turėtų atlikti išsamius poveikio vertinimus, kuriuose būtų išdėstomi 
įtikinami argumentai dėl bendrosios rinkos teisės aktų reikalingumo;

M. kadangi Komisija, vadovaudamasi subsidiarumo principu, deramais atvejais, iš esmės 
tada, kai nereikia palikti papildomos teisės dėl Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo spręsti 
savo nuožiūra, pirmenybine bendrosios rinkos reglamentavimo teisine priemone turėtų 
rinktis reglamentus, o ne direktyvas;

N. kadangi Komisija turėtų apsvarstyti galimybę valstybių narių lygmeniu pradėti taikyti 
„bendrosios rinkos patikrinimą“, kurio paskirtis – įvertinti, ar nacionaliniu lygmeniu 
priimti nauji teisės aktai gali daryti neigiamą poveikį bendrajai rinkai; kadangi, siekiant 
išplėsti Direktyvos 98/34/EB taikymo sritį ir ją pradėti taikyti paslaugoms bei kitiems 
sektoriams, reikėtų pamąstyti, ar ją persvarstyti; 

O. kadangi būtina, kad administracinis valstybių narių bendradarbiavimas vyktų našiai, 
veiksmingai ir ekonomiškai, kaip yra Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI) atveju;

Geresnis perkėlimas į nacionalinę teisę, įgyvendinimas ir taikymas

P. kadangi valstybės narės į nacionalinę teisę direktyvas turėtų perkelti nuosekliai ir, 
siekdamos užtikrinti, kad perkėlimas atspindėtų Sąjungos lygmeniu pasiektą 
kompromisą, vienu metu bendrai turėtų patvirtinti visas naujas su Sąjungos teisėkūros 
procedūra priimtu aktu susijusias nuostatas;
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Q. kadangi reikia pasiekti daugiau skaidrumo įgyvendinant ir vienodai taikant Sąjungos teisę 
valstybėse narėse; kadangi atitikties lentelės integruotoje bendrojoje rinkoje taps vis 
naudingesne priemone – jos atspindės Sąjungos taisyklių perkėlimą į nacionalinę teisę, 
todėl Komisija turėtų dažniau reikalauti parengti šias lenteles;

Įgyvendinimo kontrolė

R. kadangi valstybėms narėms itin svarbu keistis patirtimi ir geriausios patirties pavyzdžiais, 
kad būtų galima išmanyti nacionalines Sąjungos teisės taikymo sistemas ir žinoti apie 
likusias bendrosios rinkos kliūtis; kadangi Komisija turėtų imtis kurti už visų naujų 
Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą atsakingų tarnautojų tinklą, pranokstantį Vidaus 
rinkos problemų sprendimo tinklą (SOLVIT), ir jį koordinuoti, taip suteikdama platformą 
keistis patirtimi ir atlikti tarpusavio vertinimą, kad, siekiant gerinti bendrą įgyvendinimo 
kokybę, būtų glaudžiai bendradarbiaujama su valstybėmis narėmis; kadangi, siekiant 
skatinti geresnį informacijos srautą ir geriausią patirtį, reikėtų populiarinti nacionalinių 
tarnautojų, atsakingų už Sąjungos teisės įgyvendinimą, mainus tarp valstybių narių;

S. kadangi, remiantis vien kiekybiniais bendrosios rinkos teisės aktų įgyvendinimo 
statistikos duomenimis, neįmanoma nustatyti įgyvendinimo kokybės ir konkrečių 
svarbiausių priemonių konkretaus poveikio bendrajai rinkai; kadangi dėl šių priežasčių 
reikia politiškai ir kokybiškai įvertinti bendrosios rinkos įgyvendinimą ir pažangą, ypač 
naujųjų Sąjungos bendrosios rinkos teisės aktų ekonominio aktualumo požiūriu;

T. kadangi atliekant tokį vertinimą reikėtų atskirai įvertinti neperkėlimą, kuris yra 
pripažįstamas kaip aiškus valstybės narės veiklos trūkumas, ir galimybę teisės aktų 
nesilaikyti (ji gali atsirasti dėl skirtingo Sąjungos teisės aiškinimo ir supratimo); kadangi 
Sutartyse numatyta, kad tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas gali galutinai ir viešai 
nustatyti nacionalinės teisės neatitiktį Sąjungos teisei; kadangi Europos Parlamentas 
kasmet turėtų gauti į atitinkamų valstybių narių teisę neperkeltų arba netinkamai perkeltų 
Sąjungos teisės aktų sąrašą;

Geresnis vykdymo užtikrinimas

U. kadangi SESV 258 straipsnyje nustatytomis ir Komisijos vykdomomis pažeidimo tyrimo 
procedūromis nesudaromos sąlygos greitai išnagrinėti ir ištaisyti bendrosios rinkos 
nuostatų įgyvendinimo ir taikymo valstybėse narėse trūkumų;

V. kadangi dėl tos priežasties valstybės narės ir Europos Vadovų Taryba turėtų toliau 
tobulinti pažeidimo tyrimo procedūras ateityje persvarstydamos SESV; kadangi šioje 
srityje reikėtų apsvarstyti galimybę bendrosios rinkos nuostatų pažeidimus tirti skubos 
tvarka;

W. kadangi siekiant užtikrinti tinkamą Sąjungos teisės taikymą projektas „EU Pilot“ davė 
teigiamų rezultatų ir suteikia galimybių greičiau išspręsti problemas, su kuriomis 
susiduria piliečiai ir verslo subjektai; kadangi dėl šių priežasčių Komisija turėtų skatinti 
naudotis projektu „EU Pilot“ ir toliau didinti jo veiksmingumą; 

X. kadangi Komisija turėtų aktyviau stengtis užtikrinti tinkamą visų priimtų taisyklių 
įgyvendinimą ir taikymą valstybėse narėse, greičiau reaguodama į pranešimus ir skundus 
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apie netinkamą Sąjungos teisės įgyvendinimą, ir laiku imtis reikiamų veiksmų esamoms 
neatitiktims panaikinti;

Y. kadangi reikia, kad kai bus atliktas politinis vertinimas, Komisija tvirtai pasinaudotų 
visais savo įgaliojimais ir iki galo panaudotų visas savo turimas sankcijų taikymo 
priemones; 

Z. kadangi „ES koordinuojamos patikrinimo akcijos“ – Komisijos koordinuojami tuo pačiu 
metu valstybėse narėse atitinkamų nacionalinių institucijų atliekami kontrolės veiksmai 
pasirodė esantys naudinga priemonė siekiant Komisijai ir valstybėms narėms sudaryti 
galimybę bendrais veiksmais kontroliuoti jau perkeltų bendrosios rinkos teisės aktų 
taikymą valstybėse narėse; kadangi Komisija valstybėms narėms turėtų pasiūlyti plačiau 
taikyti „ES koordinuojamas patikrinimo akcijas“, kad būtų lengviau stebėti nacionalinės 
valdžios institucijas, ypač turinčias mažiau išteklių ir mažiau pasirengusias; 

Pagrindinės sritys

AA.kadangi Komisija siūlo savo veiklą skirti konkrečioms pagrindinėms sritims ir 
priemonėms; kadangi, siekiant apčiuopiamai patobulinti bendrosios rinkos taisyklių 
taikymą, daugiau dėmesio vis dėlto reikia skirti ribotam skaičiui priemonių ir veiksmų; 
kadangi vienos iš svarbiausių sričių yra bendroji skaitmeninė rinka, energetikos sektorius 
ir viešieji pirkimai; kadangi tokios pagrindinės sritys ir priemonės galėtų būti 
persvarstomos kasmet, kad jose deramai atsispindėtų dabartinės valstybėse narėse 
pastebimos tendencijos ir Sąjungos institucijų sprendimų priėmimo procesų tendencijos, 
ypač moksliniu vertinimu nustatomose bendrajai rinkai ekonomiškai svarbiose srityse; 

Bendroji rinka visiems dalyviams

AB. kadangi Europos piliečiai ir verslininkai, ypač mažosios ir vidutinės įmonės, visose 
valstybėse narėse turėtų būti kviečiami teikti siūlymus, kaip geriausiai baigti sukurti 
bendrąją rinką, ir kadangi visos institucijos turėtų būti skatinamos šiuo tikslu susikurti 
viešų konsultacijų ir diskusijų procesą; 

Europos semestras

AC. kadangi Europos semestras yra ekonominės politikos priemonių koordinavimo sistema ir 
jame įvertinama valstybių narių biudžeto ir ekonominė padėtis, bet neatsižvelgiama į 
bendrosios rinkos būklę, nors ji itin svarbi visų valstybių narių ekonomikai;

AD.kadangi, siekiant nustatyti teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę, įgyvendinimo bei 
taikymo trūkumus ir juos aptarti konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose, derėtų 
konkrečiai įvertinti kiekvieną valstybę narę;

AE. kadangi bendrosios rinkos būklės vertinimas turėtų tapti sudedamąja Europos semestro 
dalimi, o bendrosios rinkos valdymo ramstis turėtų būti nemažiau svarbus nei 
ekonomikos valdymo ramstis; kadangi Komisijos pasiūlymas parengti metinę bendrosios 
rinkos integravimo ataskaitą, kuri padėtų parengti konkrečiai šaliai skirtas 
rekomendacijas, galėtų būti pagrindas ateityje Europos semestre įtvirtinti metinį 
bendrosios rinkos ciklą;
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1. prašo Komisijos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 26 straipsnio 3 
dalį kuo greičiau pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl akto dėl bendrosios rinkos valdymo 
stiprinimo, atsižvelgiant į pridedamas išsamias rekomendacijas;

2. konstatuoja, kad rekomendacijose laikomasi pagrindinių teisių ir subsidiarumo principo;

3. mano, kad finansiniai padariniai, susiję su prašomu pateikti pasiūlymu, turėtų būti 
kompensuoti iš esamų biudžeto asignavimų; 

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas 
Komisijai, Tarybai bei Europos Vadovų Tarybai, taip pat valstybių narių parlamentams ir 
vyriausybėms.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS
IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO 

TURINIO

1 rekomendacija. Parengti Sąjungos gaires ir kitas sąlygas, reikalingas bendrosios 
rinkos valdymui stiprinti

Europos Parlamentas mano, kad pateiktinu pasiūlymu turėtų būti siekiama reglamentuoti:

– Remiantis SESV 26 straipsnio 3 dalimi ir kitais atitinkamais teisiniais pagrindais, turėtų 
būti pateiktas pasiūlymas dėl akto, kuriuo turėtų būti siekiama nustatyti gaires ir kitas 
sąlygas, reikalingas bendrosios rinkos valdymui stiprinti, turint omenyje siekį užtikrinti 
Sąjungos vidaus rinkos veikimą ir skatinti ekonomikos augimą Europoje.

– Minėtuoju aktu neturėtų būti daroma poveikio jau taikomai bendrosios rinkos 
reglamentavimo sistemai arba įvairiuose sektoriuose patvirtintinoms taisyklėms. Juo, kaip 
išdėstyta Sutartyse, neturėtų būti daroma poveikio ir institucijų, ypač Komisijos, 
prerogatyvoms arba Sutartimis grindžiamiems ar bendrosios rinkos acquis nustatytiems 
valstybių narių įsipareigojimams.

– Minėtasis aktas turėtų papildyti bendrosios rinkos reglamentavimo sistemą ir padėti į 
nacionalinę teisę perkelti bendrosios rinkos taisykles bei principus, juos įgyvendinti, 
taikyti ir užtikrinti jų vykdymą.

– Turėtų būti parengtos Sąjungos vidaus rinkos gairės. Į tas gaires turėtų būti įtraukti 
siektini tikslai, veiksmų prioritetai ir sąlygos, kurias reikia užtikrinti, o su gairėmis turėtų 
būti pateikiami nustatytini darbo metodai bei procedūros siekiant stiprinti bendrosios 
rinkos valdymą.

– Turėtų būti parengtos nacionalinių veiksmų planų, kuriais būtų reaguojama į Sąjungos 
gaires, pateikimo, vertinimo bei kontrolės procedūros ir konkrečiai šaliai skirtų 
bendrosios rinkos rekomendacijų nustatymo procedūros.

– Turėtų būti apibrėžtos papildomos priemonės, būtinos siekiant pagerinti bendrosios 
rinkos reglamentavimo sistemos įdiegimą ir įgyvendinimo užtikrinimą.

– Turėtų būti aiškiau apibūdinta bendrosios rinkos valdymo ciklo ir metinio Europos 
semestro politikos ciklo sąsaja.

2 rekomendacija. Nustatyti Sąjungos vidaus rinkos veikimo pagerinimo gaires

Europos Parlamentas mano, kad pateiktinu pasiūlymu turėtų būti siekiama reglamentuoti:

– Siekiant, kad bendroji rinka veiksmingai didintų ekonomikos augimą ir vartotojų bei 
verslo pasitikėjimą, turėtų būti parengtos Sąjungos gairės, kurių paskirtis – pagerinti 
vidaus rinkos veikimą. Į gaires turėtų būti įtraukta: a) Sąjungos ir valstybių narių veiksmų 
tikslai bei prioritetai; b) sąlygos, kurias reikia įgyvendinti siekiant toliau tobulinti 
bendrosios rinkos valdymą.
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– Keletas prioritetinių tikslų ir veiksmų, numatytų srityse, kuriose geriau veikianti bendroji 
rinka greičiausiai duos didžiausios naudos ekonomikos augimui ir labiausiai padės kurti 
darbo vietas visoje Sąjungoje.

– Prioritetiniai tikslai ir veiksmai turėtų būti pasirenkami pagal šiuos kriterijus:

a) gamybos lyginamąją analizę, atliktą remiantis svarbiais kiekybiniais rodikliais, 
apimančiais prekių gamybos ir paslaugų teikimo sąnaudas, kad būtų nustatyti 
sektoriai, kuriuose matyti didžiausios nepanaudotos galimybės ekonomikai augti;

b) ekonominę svarbą, nagrinėjant, ar ekonominis sektoriaus mastas pakankamas, kad 
turėtų pastebimą poveikį ekonomikos augimui, jeigu bus panaikintos pagrindinės 
priežastys, kodėl nepanaudotos jo teikiamos galimybės;

c) dinaminius veiksnius, nagrinėjant, ar sektorius jau sprendžia nepakankamo savo 
galimybių išnaudojimo problemą, ir remiantis sektoriaus gebėjimu kurti darbo 
vietas ir galimu jo artėjimu prie siektino darbo našumo lygio;

d) bendrosios rinkos veiksnius, nagrinėjant, ar esama įrodymų, kad bendrojoje rinkoje 
įgyvendinus tam tikrus patobulinimus būtų galima pasitelkti nepanaudotas 
galimybes.

3 rekomendacija. Nustatyti su Sąjungos gairėmis susijusias sąlygas, kurias reikia 
užtikrinti bendrosios rinkos valdymui pagerinti

Europos Parlamentas mano, kad pateiktinu pasiūlymu turėtų būti siekiama reglamentuoti:

– Siekiant toliau gerinti bendrosios rinkos valdymą, turėtų būti nustatytos šios sąlygos:

a) rengiant ir įgyvendinant bendrosios rinkos taisykles, taikyti pažangaus 
reglamentavimo principus siekiant užtikrinti, kad tos taisyklės būtų parengtos, 
perkeltos į nacionalinę teisę ir įgyvendintos taip, kad jos būtų veiksmingos tiems, 
kuriems yra skirtos; 

b) kuo labiau sumažinti administracinę naštą, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 

c) jei verslo subjektams ir piliečiams reikia atlikti kokias nors procedūras, sudaryti 
jiems sąlygas tai greitai atlikti elektroninėmis priemonėmis; 

d) užtikrinti, kad verslo subjektai ir piliečiai gautų informaciją bei pagalbą ir turėtų 
galimybę prireikus pasinaudoti greitomis ir veiksmingomis teisių gynimo 
priemonėmis;

e) išradingiau panaudoti informacines technologijas verslo subjektams ir piliečiams 
informuoti, sudaryti jiems sąlygas naudotis savo teisėmis ir galimybėmis, geriau 
susieti nacionalinio ir Sąjungos lygmens iniciatyvas; 
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f) tarpvalstybiniam administravimo institucijų bendradarbiavimui aktyviau naudoti 
internetines priemones, pvz., Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI);

g) toliau plėtoti vieno langelio principą;

h) tinkamai taikyti greitas ir veiksmingas problemų sprendimo ir teisių gynimo 
priemones, taip pat nacionaliniu lygmeniu sukuriant ir vieną lengvai prieinamą 
žemiausio lygmens pagalbos tarnybą, į kurią verslo subjektai ir piliečiai galėtų 
kreiptis susidūrę su problemomis, kylančiomis naudojantis bendrosios rinkos 
teikiamomis teisėmis ir galimybėmis.

4 rekomendacija. Nustatyti papildomas priemones, reikalingas siekiant pagerinti 
bendrosios rinkos reglamentavimo sistemos įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą

Europos Parlamentas mano, kad pateiktinu pasiūlymu turėtų būti siekiama reglamentuoti:

– Siekdama pagerinti bendrosios rinkos reglamentavimo sistemos įgyvendinimą ir 
vykdymo užtikrinimą, Komisija turėtų:

a) padidinti savo pagalbą valstybėms narėms dar neperkeltoms į nacionalinę teisę 
direktyvoms perkelti;

b) vykdyti sistemingas atitikties patikras ir imtis paramos priemonių, kad visose 
valstybėse narėse taisyklės veiktų ir praktiškai;

c) išsamiai persvarstyti jau perkeltus ir įgyvendintus teisės aktus siekiant praktiniu ir 
ekonominiu požiūriais įvertinti, kaip įgyvendinamos ir tikrovėje veikia taisyklės;

d) tobulinti ex-post įgyvendinimo ataskaitų teikimą, daugiau dėmesio skiriant 
valstybių narių atitikčiai, taip pat pagerinti atliekamus rezultatų vertinimus, daugiau 
dėmesio skiriant patvirtintų politikos priemonių veiksmingumui;

e) su valstybėmis narėmis rengti tarpusavio vertinimo iniciatyvas.

– Siekdamos pagerinti bendrosios rinkos reglamentavimo sistemos įgyvendinimą ir 
vykdymo užtikrinimą, valstybės narės turėtų:

a) siekdamos užtikrinti atitiktį ir greitą įgyvendinimą, pateikti Komisijai perkėlimo į 
nacionalinę teisę priemonių projektus, kai valstybės narės arba Komisija mano, kad 
tai yra tikslinga;

b) vykstant perkėlimo ir įgyvendinimo procesams, reguliariai tartis su 
suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine visuomene, įskaitant vartotojus ir verslo 
subjektus;
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c) internetu pateikti paaiškinimą, kaip jos perkėlė taisykles ir kaip šios taisyklės veikia 
praktiškai.

5 rekomendacija. Numatyti, kaip pateikti ir vertinti nacionalinius veiksmų planus ir 
kontroliuoti jų įgyvendinimą

Europos Parlamentas mano, kad pateiktinu pasiūlymu turėtų būti siekiama reglamentuoti:

– Valstybės narės turėtų parengti ir Komisijai pateikti nacionalinius veiksmų planus, skirtus 
Sąjungos gairėms, kuriomis siekiama pagerinti vidaus rinkos veikimą, įgyvendinti. Į 
veiksmų planus turėtų būti įtrauktos išsamios priemonės, kurių reikia imtis, ir jų 
įgyvendinimo gairės.

– Nacionaliniai veiksmų planai turėtų būti rengiami konsultuojantis su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, atstovaujančiais įvairioms ekonominių ir socialinių 
interesų, taip pat vartotojų interesų grupėms.

– Komisija, bendradarbiaudama su Vidaus rinkos patariamuoju komitetu, turėtų įvertinti 
nacionalinius veiksmų planus ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikti 
apibendrinamąją ataskaitą.

– Vertinant nacionalinius veiksmų planus turėtų būti atsižvelgiama į Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinę ir bendrosios rinkos valdymo ataskaitą.

– Komisija turėtų stebėti nacionalinių veiksmų planų įgyvendinimo pažangą. Tuo tikslu 
valstybės narės turėtų Komisijai pateikti visą aktualią informaciją, reikalingą padarytai 
pažangai įvertinti.

6 rekomendacija. Numatyti parengti atskiras konkrečiai šaliai skirtas bendrosios rinkos 
rekomendacijas

Europos Parlamentas mano, kad pateiktinu pasiūlymu turėtų būti siekiama reglamentuoti:

– Remdamasi nacionalinių veiksmų planų vertinimu ir naudodamasi kitomis svarbiomis 
bendrosios rinkos priemonėmis, Taryba Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu gali parengti bendrosios rinkos reikalams skirtas rekomendacijas 
valstybėms narėms, kuriomis būtų siekiama pagerinti bendrosios rinkos taisyklių 
įgyvendinimą, jų vykdymo užtikrinimą ir tobulinti bendrosios rinkos veikimą.

– Pateikdama rekomendacijas valstybėms narėms Taryba turėtų visapusiškai pasinaudoti 
SESV numatytomis priemonėmis.

– Kai teikiama rekomendacija bendrosios rinkos klausimais, atitinkamas Europos 
Parlamento komitetas turėtų turėti galimybę pakviesti atitinkamos valstybės narės 
atstovus pasikeisti nuomonėmis, o Komisijos atstovai turėtų turėti galimybę būti pakviesti 
pasikeisti nuomonėmis su tos valstybės narės parlamento atstovais.
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7 rekomendacija. Apibrėžti Europos semestro bendrosios rinkos ramstį

Europos Parlamentas mano, kad pateiktinu pasiūlymu turėtų būti siekiama reglamentuoti:

– Siekiant užtikrinti, kad bendroji rinka duotų konkrečių rezultatų piliečiams, vartotojams ir 
verslo subjektams, metiniu Europos semestro ciklu turėtų būti remiamasi kaip politinio 
orientavimo, ataskaitų teikimo ir valstybių narių bei Sąjungos padarytos pažangos 
siekiant bendrosios rinkos tikslų ir apibrėžiant taisomąsias priemones platforma.

– Turėtų būti apibrėžtas Europos semestro bendrosios rinkos ramstis.

– Europos semestro bendrosios rinkos ramstis turėtų apimti:

a) Vidaus rinkos rezultatų suvestinę, įskaitant išsamias kiekvienos šalies bendrosios 
rinkos teisės aktų įgyvendinimo ir taikymo ataskaitas;

b) metinėje augimo apžvalgoje ir metinėje bendrosios rinkos integravimo ataskaitoje 
pateiktus Komisijos pasiūlymus dėl ateinančių metų Sąjungos ir nacionalinio 
lygmens politikos prioritetų. Metinėje ataskaitoje taip pat turėtų būti pateiktas 
vertinimas, kaip bendroji rinka veikia praktiškai. Tie pasiūlymai dėl politikos 
prioritetų turėtų būti grindžiami Vidaus rinkos rezultatų suvestinės duomenimis;

c) siektinų politikos veiksmų ir tikslų, numatytų likusioms Sąjungos ir nacionalinio 
lygmens kliūtims įveikti, prioritetų parengimą vidaus rinkos gairių forma;

d) valstybių narių nacionalinių veiksmų planų, kuriais siekiama įgyvendinti vidaus 
rinkos gaires, pateikimą;

e) nacionalinių veiksmų planų vertinimą, Komisijos atliktą artimai bendradarbiaujant 
su Vidaus rinkos patariamuoju komitetu ir atsižvelgiant į vidaus rinkos rezultatų 
suvestinę bei metinę bendrosios rinkos valdymo ataskaitą;

f) Komisijos pasiūlymu Tarybos parengtas atskiras konkrečiai valstybei narei skirtas 
su bendrosios rinkos reikalais susijusias rekomendacijas.

8 rekomendacija. Didinti demokratinę atskaitomybę ir Europos Parlamento bei 
nacionalinių parlamentų vaidmenį

Europos Parlamentas mano, kad pateiktinu pasiūlymu turėtų būti siekiama reglamentuoti:

– Taryba turėtų konsultuotis su Europos Parlamentu dėl siūlomų Sąjungos gairių, įskaitant 
konsultacijas dėl loginio pagrindo, kuriuo remiantis nustatomi tikslų ir planuojamų 
politikos priemonių prioritetai.

– Prieš Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikimą Europos Parlamentas turėtų aptarti 
metinę augimo apžvalgą ir balsuoti dėl pakeitimų, susijusių su metine bendrosios rinkos 
integravimo ataskaita, kurią reikės pateikti Europos Vadovų Tarybai.
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– Europos Parlamento Pirmininkas Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikime turėtų 
pateikti Europos Parlamento nuomones dėl bendrosios rinkos integravimo.

– Taryba ir Komisija turėtų dalyvauti tarpparlamentiniuose Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų posėdžiuose, kuriuose aptariamas bendrosios rinkos 
integravimas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Prasidėjęs kaip 2007–2008 m. finansų krizė, dabartinis ekonomikos nuosmukis turi milžiniškų 
ekonominių ir socialinių padarinių ES piliečiams ir verslo subjektams, kurie daugeliui mūsų, 
jeigu ne daugumai, tikriausiai nežinomi (ir laimė, kad nežinomi). Be to, ši krizė atskleidė, kad 
Sąjungoje, ypač euro zonoje, visiškai netinkamai valdomos valstybių skolos, kurių išlaidas 
dabar turi padengti piliečiai ir verslo subjektai. Nors abipusiai įvairių pramonės šakų atstovų, 
valstybių narių ir pavienių veikėjų kaltinimai tebėra kasdienių diskusijų dalis, nustatyta, kad 
būtinas tvirtesnis ekonomikos koordinavimas ir valdymas ES lygmeniu; 2011 m., pasitelkiant 
vadinamąjį Europos semestrą, pradėta tai įgyvendinti. 

Bendroji rinka, būdama šių atkuriamųjų veiksmų dalis, atlieka piliečiams ir verslo subjektams 
gyvybiškai svarbų vaidmenį: pripažinta kaip pagrindinė ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo varomoji jėga, ji yra pagrindas atkurti konkurencingumą ir suteikti postūmį 
strategijoje „Europa 2020“ numatytam tvariam augimui.

Atsižvelgiant į jau ir taip sudėtingas acquis numatytas su bendrąja rinka susijusias nuostatas ir 
siekiant veiksmingai padėti ekonomikai atsigauti, kaip niekada anksčiau svarbu šias taisykles 
tinkamai įgyvendinti ir užtikrinti jų vykdymą. Vis dėlto valstybių narių vykdomo bendrosios 
rinkos taisyklių teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę trūkumų statistiniai duomenys ir 
dažnėjančios pažeidimo tyrimo procedūros kelia didelį nerimą ir akivaizdžiai rodo, kad vis 
dar visapusiškai nepasinaudojame baigtos kurti bendrosios rinkos nauda.

Komisijos komunikatas „Geresnė bendrosios rinkos valdysena“

Šiomis aplinkybėmis Komisija pateikė komunikatą dėl bendrosios rinkos valdysenos 
(COM(2012) 259 final), kuriame ji siūlo dvejopą geresnio bendrosios rinkos taisyklių 
įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo metodą. Pirmiausia, numatoma greita pažanga 
svarbiausiose srityse. Antra, Komisija siūlo „valdysenos ciklą“ pagerinti atsižvelgiant į 
bendrosios rinkos taisyklių modelį, įgyvendinimą, taikymą ir vykdymo užtikrinimą.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos komunikatą bei pasiūlymus ir Komisijos atliktus 
vertinimus. Nepaisydamas to, pranešėjas mano, kad, siekiant veiksmingai baigti kurti 
bendrąją rinką, šių priemonių nepakanka ir jos nėra plataus masto. Todėl jis daro išvadą, kad, 
remiantis toliau išdėstytomis pastabomis ir raginimais imtis veiksmų, reikia, kad Komisija 
pateiktų teisės akto pasiūlymą, kurį taikant būtų galima panaikinti esamus bendrosios rinkos 
valdymo trūkumus.

1. Teisės aktai. Geresnis poveikio vertinimas

Atsižvelgiant į tai, kad praeityje parengiamuoju galimų naujų teisėkūros procedūra priimamų 
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aktų etapu ir vėliau juos įgyvendinant vyravo nenuoseklus požiūris, naujas bendrosios rinkos 
priemones būtina koordinuoti ir vertinti jų poveikį bei reikalingumą.

Remiantis šiais motyvais, siūloma:
 gerinti koordinavimą pačioje Komisijoje, geriau įvertinti naujų priemonių poreikį ir 

taip pagerinti jų nuoseklumą dar prieš pasiūlant teisėkūros procedūra priimamą aktą;
 kai tikslinga, rinktis reglamentus, o ne direktyvas;
 pradėti taikyti „bendrosios rinkos patikrinimą“ naujų nacionalinio lygmens teisės aktų 

bendrajai rinkai daromam poveikiui nustatyti;
 apsvarstyti galimybę išplėsti Direktyvos 98/34/EB (Direktyva dėl informacijos 

teikimo) taikymo sritį – ją taikyti ir kitiems sektoriams.

2. Perkėlimas į nacionalinę teisę ir įgyvendinimas. Skaidrumo ir nuoseklumo siekis

Nors gali atrodyti, kad ES teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę – vien valstybių narių 
teisinių priemonių klausimas, esama daug galimybių pagerinti bendrosios rinkos valdymą ir 
tuo etapu.

Iš karto bendrai perkeliant visas su Sąjungos teisėkūros procedūra priimamu aktu susijusias 
priemones perkėlimas tampa skaidresnis ir nuoseklesnis – jis atspindi Sąjungos lygmeniu 
pasiektą sutarimą. Be to, nors jau priimta priemonė, pagal kurią Sąjungos lygmeniu priimtų 
direktyvų nuostatos lyginamos su atitinkamomis nacionalinio lygmens nuostatomis, t. y. 
priimtos vadinamosios atitikties lentelės, šios priemonės teikiama papildoma nauda vargu ar 
praverčia skaidrumui didinti. Todėl, siekiant geresnės teisėkūros, kaip nustatyta Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstituciniame susitarime (2003/C 321/01), tikslinga dažniau rengti 
šias atitikties lenteles ir taip greičiau atskleisti Sąjungos ir nacionalinės teisės neatitiktis. 

3. Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas. Sudaryti sąlygas pagrindiniams veikėjams ir 
pasinaudoti esamomis priemonėmis

Sąjungos teisės, taigi ir bendrosios rinkos nuostatų, įgyvendinimo kontrolė nustatyta Sutartyse 
ir priskiriama Komisijai. Tai paprastai atspindi pažeidimo tyrimo procedūros. Tačiau kontrolė 
turėtų būti suprantama kaip kur kas sudėtingesnė, daugiasluoksnė veiksmų grandinė, kurioje 
pažeidimo tyrimo procedūra yra tik paskutinis etapas. Atsižvelgiant į daug laiko trunkančių 
pažeidimo tyrimo procedūrų pobūdį ir teismo bylų subtilumą, reikėtų parengti papildomų 
priemonių taisyklių taikymui ir galiausiai vykdymo užtikrinimui palengvinti.

Tai – pagrindas apsvarstyti šiuos argumentus:
 kaip ir kitose srityse, bendrosios rinkos valdymui gerinti būtų naudingas intensyvesnis 

ir geresnis Sąjungos bei valstybės narės lygmens tarnautojų keitimasis patirtimi ir 
geriausios patirties pavyzdžiais;

 reikia atlikti ne vien statistinius vertinimus, bet ir kokybinį įgyvendinimo vertinimą, 
kuriuo remiantis būtų galima apsvarstyti, kurios priemonės turi ypatingą poveikį ir 
bendrajai rinkai ekonomiškai yra ypač svarbios;

 būtų tinkama Sąjungos teisės aktų neperkėlimą atskirti nuo nacionalinės teisės 
neatitikties Sąjungos teisės aktams – pastaruoju atveju skirtingą atitinkamo teisėkūros 
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procedūra priimamo akto suvokimą galiausiai gali išaiškinti tik Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas;

 nors pažeidimo tyrimo procedūros ilgai trunka ir turėtų būti toliau tobulinamos, šiuo 
metu „ES koordinuojamos patikrinimo akcijos“1, projektas „EU Pilot“2 ir kitos 
panašios priemonės padeda aptikti teisės aktų nesilaikymo atvejus ir greičiau pateikti 
atsakymus, ką daryti galimais neperkėlimo arba neatitikties atvejais.

4. Pagrindinės sritys. Prioritetų nustatymas

Kadangi su bendrąja rinka susijusių nuostatų yra daug, akivaizdu, kad ne visos jos vienodai 
svarbios ir ne visos turi tokį pat poveikį piliečiams bei verslo subjektams. Idealiu atveju visos 
tos nuostatos gali būti įgyvendintos ir kontroliuojamos vienodai, tačiau, siekiant akivaizdžiai 
patobulinti bendrąją rinką, reikia pasirinkti pagrindines veiksmų sritis. Tuo tikslu siūloma 
pirmiausia įvertinti konkrečių sričių bei priemonių ekonominę svarbą ir galimybes skatinti 
augimą. Nors Komisijos pasiūlytą pagrindinių sričių bei priemonių skaičių reikėtų dar labiau 
apriboti, kasmet persvarstant minėtuosius prioritetus, būtų galima atsižvelgti į esamą tų sričių 
svarbą, reaguoti į pastarojo meto tendencijas ir jų poveikį bendrajai rinkai.

Išvada

Remdamasis šiais argumentais, pranešėjas mano, kad siekiant akivaizdaus patobulinimo 
reikalingas aiškesnis ir griežtesnis bendrosios rinkos valdymas. Šiuo tikslu kaip tik derėtų 
sukurti skaidrią ir prognozuojamą sistemą, kurioje atitinkamai reguliariai būtų atsižvelgiama į 
valstybių narių pasiektus galimus neigiamus ir teigiamus įgyvendinimo bei taikymo 
rezultatus. Toks bendrosios rinkos valdymo ciklas turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į 
Europos semestrą, pagal kurį stebimi ne tik ekonomikos ir biudžeto, bet jau ir užimtumo 
aspektai. Atsižvelgiant į ekonominę bendrosios rinkos svarbą, reguliarus jos būklės vertinimas 
padidintų minėtųjų vertinimų naudą ir padėtų susidaryti išsamų vaizdą.

Be to, pranešėjas mano, kad toks bendrosios rinkos valdymo ciklas turėtų būti Europos 
semestro ciklo atspindys arba turėtų būti integruotas į patį semestrą. Tai leistų nuolat rengti 
baigiamos kurti bendrosios rinkos būklės vertinimus ir šalinti konkrečius trūkumus 
atitinkamoje valstybėje narėje, prireikus teikiant konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas.

Šiuo tikslu pranešėjas prašo teisės akto pasiūlymą pagrįsti SESV 26 straipsnio 3 dalimi. Šioje 
Sutarties nuostatoje numatyta parengti gaires ir sąlygas, būtinas siekiant užtikrinti darnią 
pažangą visuose sektoriuose, kuriems taikomos bendrosios rinkos taisyklės. Prašomu 
pasiūlymu turėtų būti siekiama sukurti reikiamą sistemą, pagal kurią būtų galima nustatyti 
prioritetines sritis, geresnės teisėkūros principus valstybėse narėse, valstybėse narėse numatyti 
taikomas pagalbines priemones, reikalauti parengti nacionalinius veiksmų planus. Pagal visa 
tai galiausiai turėtų būti parengtos konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos.
                                               
.
2Projektas „EU Pilot“ pirmą kartą pasiūlytas Komisijos komunikate „Rezultatų siekianti Europa. Bendrijos teisės 
taikymas“ (COM(2007) 502 final) ir vykdomas nuo 2008 m. Pagal jį piliečiai ir verslo subjektai gali teikti 
skundus dėl netinkamo Sąjungos teisės taikymo, kuriuos vėliau nagrinėja Komisija ir perduoda valstybei narei. 
Kaip tam tikra „išankstinė pažeidimo tyrimo procedūra“, projektas „EU Pilot“ yra galimybė bendradarbiaujant 
išspręsti įgyvendinimo ir taikymo problemas ar nesusipratimus.
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Šiuo požiūriu Europos semestras turėtų būti minėtojo politinio orientavimo platforma ir 
ciklas. Šiuo tikslu siūloma prie ekonominių ir biudžeto aspektų pridėti bendrosios rinkos 
ramstį.

Be to, pranešėjas siūlo didinti demokratinę atskaitomybę ir Europos Parlamento bei 
nacionalinių parlamentų vaidmenį.

Pranešėjas mano, kad, šių siūlomų priemonių visumą papildžius tvirta visų Europos institucijų 
lyderyste ir valstybėms narėms prisiėmus aiškią politinę atsakomybę, tvirtesnis bendrosios 
rinkos valdymas padės panaikinti likusius apribojimus ir visiems veikėjams sudaryti 
galimybes visapusiškai naudotis keturių laisvių teikiamais pranašumais.


