
AD\922606LT.doc PE500.431v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Regioninės plėtros komitetas

2012/2260(INI)

18.12.2012

NUOMONĖ
Regioninės plėtros komiteto

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

Bendrosios rinkos valdymas
(2012/2260(INI))

Nuomonės referentas: Oldřich Vlasák

(Iniciatyva. Darbo tvarkos taisyklių 42 straipsnis)



PE500.431v02-00 2/5 AD\922606LT.doc

LT

PA_NonLeg_art42



AD\922606LT.doc 3/5 PE500.431v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą, į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad geras bendrosios rinkos valdymas suteikia milžiniškas galimybes prekybai, 
investicijoms ir darbo jėgos organizavimui ir galėtų labai pagerinti vietos ir regionų 
augimo perspektyvas;

2. mano, kad geras vidaus rinkos valdymas ir tolesnis regionų vystymasis vienas kitą 
papildo ir kartu kuria galingą Europą, kuriai būdinga sanglauda ir konkurencingumas;

3. pažymi, kad vietos ir regionų subjektai atlieka daug pareigų, kurios numatomos ES teisės 
aktuose dėl bendrosios rinkos, ypač viešojo pirkimo, valstybės pagalbos, visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų ir koncesijų srityje;

4. mano, kad siekiant užtikrinti veiksmingą bendrosios rinkos valdymą reikia vienodai 
atsižvelgti į visų regioninių suinteresuotųjų subjektų interesus ir kad tai yra vienintelis 
būdas užtikrinti, kad vidaus rinka veiktų geriausiai, o vartotojai rodytų vis didesnį 
pasitikėjimą jos veiklą valdančiomis įstaigomis;

5. pabrėžia, kad bendrosios rinkos politikos srityje reikia tinkamai atsižvelgti į Lisabonos 
sutartyje aiškiai pripažintą vietos ir regionų savivaldos principą, taip pat subsidiarumo ir 
proporcingumo principus;

6. rekomenduoja, kad vietos ir regionų valdžios institucijos ir jų pagrindinės asociacijos 
visose valstybėse narėse galėtų teikti pasiūlymus dėl to, kaip galima geriausiai baigti kurti 
bendrąją rinką;

7. rekomenduoja Komisijai, be konsultavimosi procedūrų ir skatinamo dialogo su vietos ir 
regionų valdžios institucijomis, kurios turi užtikrinti ES teisės aktų vykdymą, prieš 
priimant pasiūlymus dėl teisės aktų atlikti išsamius teritorinius poveikio vertinimus, 
atsižvelgiant į vietos ir regionų ypatumus, ir išdėstyti įtikinamus argumentus, kodėl reikia 
priimti bendrosios rinkos reglamentą;

8. pažymi, kad aukštos kokybės ir prieinamos visuotinės svarbos paslaugos yra labai 
svarbios vietos ir regionų bendruomenėms ir kad vietos ir regionų viešųjų paslaugų 
teikimas yra svarbus ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, ir todėl reikėtų 
visapusiškai atsižvelgti į vietos ir regionų valdžios institucijų galimybes ir interesus toliau 
plėtojant bendrąją rinką;

9. mano, kad kokybiškų viešųjų paslaugų teikimas kiekviename Europos Sąjungos regione 
gyvenantiems žmonėms yra absoliuti būtina dinamiškos ir galingos bendrosios rinkos 
sąlyga;

10. pabrėžia, kad bendrosios rinkos valdymas turi būti susietas su sanglaudos politika ir 
pagrindiniais Sąjungos prioritetais, ypač išdėstytais strategijoje „Europa 2020“; siūlo 
sudaryti teritorinius paktus, kad vietos ir regionų valdžios institucijos, vadovaudamosi 
strategija „Europa 2020“ ir pavyzdinėmis iniciatyvomis, sutelktų savo veiklą ir 
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finansavimą į bendrosios rinkos stiprinimą;

11. mano, kad sanglaudos politika galima užtikrinti greitesnę konvergenciją pasitelkiant 
integraciją ir kuriant geresnius ryšius bendrojoje rinkoje; tuo tikslu, vykdant šios srities 
politiką ir toliau daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama rinkos trūkumų sprendimui 
siekiant užtikrinti, kad regionai galėtų išnaudoti visą savo vystymosi potencialą, ir siekiui 
sutvirtinti tarpvalstybinio lygmens teritorinį bendradarbiavimą vykstant Europos 
ekonominei integracijai;

12. mano, kad dėl struktūrinių fondų lėšų skyrimo sąlygų rūšių, susijusių su bendrosios 
rinkos direktyvų perkėlimu į valstybių narių nacionalinę teisę, vis dar deramasi vykstant 
teisėkūros procesui siekiant priimti naujus reglamentus, tačiau mano, kad šiomis 
priemonėmis turėtų būti naudojamasi tik blogiausiu atveju ir kad turėtų būti tinkamai 
suderintos pastangos naudojant ES finansinės paramos svertą siekiant suteikti paskatas už 
laiku atliktą bendrosios rinkos taisyklių perkėlimą į nacionalinę teisę.

13. pabrėžia, kad visų pirma Europos teritorinis bendradarbiavimas yra grindžiamas 
panašiomis sąvokomis kaip bendroji rinka skatinant tarpvalstybinę sąveiką ir siekiant 
abipusės naudos iš vietos ir regionų infrastruktūros, investicijų bei rinkų;

14. mano, kad klaidų lygis sanglaudos politikoje yra aukštas dėl bendrosios rinkos politikos, 
pvz., viešųjų pirkimų; pabrėžia, kad geresnis bendrosios rinkos teisės aktų įgyvendinimas 
yra svarbi sąlyga siekiant sumažinti šį klaidų lygį.
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