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PASIŪLYMAI

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

1. pripažįsta, kad Paslaugų direktyva, skatindama ekonomikos augimą ir konkurencingumą ir 
prisidėdama prie užimtumo bei naujų darbo vietų kūrimo, nes paslaugos užtikrina didelę 
dalį BVP ir užimtumo ES, teikia daug galimybių tolesnės ES ekonomikos integracijos ir 
bendrosios rinkos atgaivinimo srityse; mano, kad šiuo atžvilgiu direktyvos įgyvendinimas 
gali sustiprinti vidaus rinkos ir sanglaudos politikos tarpusavio ryšį;

2. mano, kad vidaus rinkos informacinė sistema ir kontaktiniai centrai, kurių veiklai 
užtikrinti reikėtų didžiulių visų dalyvaujančių valdžios institucijų administracinio 
bendradarbiavimo pastangų, gali užtikrinti tolesnio suderinamumo ir darbo tinklų 
nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis visoje ES pagrindą; vis dėlto mano, kad būtina 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama papildomos naštos susijusioms šalims, ypač vietos ir 
regionų vyriausybėms;

3. tikisi, kad direktyvos tikslų būtų galima pradėta siekti artimiausioje ateityje ir kad visa ES 
ir jos regionai galėtų gauti naudos, o tai prisidėtų prie realios ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos; pabrėžia, kad struktūrinių fondų ir kitų investavimo priemonių 
vaidmuo užtikrinant infrastruktūrą, pvz., transportą, telekomunikacijas ir mokslinius 
tyrimus bei inovacijas, taip pat prieigą prie minėtosios infrastruktūros, siekiant suteikti 
galimybę naudotis viešosiomis gėrybėmis ir paslaugomis regionuose, ypač investuotojams 
nepatraukliose vietovėse, ir padėti skatinti pažangiosios praktikos mainus pagrindinių 
paslaugų teikimo srityje; šiomis aplinkybėmis reikalauja didesnio visų politikos sričių 
darnos ir koordinavimo; 

4. mano, jog siekiant, kad administracinės procedūros būtų veiksmingesnės, valdžios 
institucijos turėtų būti įpareigotos taikyti daugiakalbystės principą ir, be savo kalbos, 
naudoti vieną iš ES oficialiųjų darbo kalbų ir, jei įmanoma, pasirinkti kalbą šalies, kuri yra 
artimiausia ekonomikos arba, jei įmanoma nustatyti, teritorinio bendradarbiavimo 
partnerė;

5. ragina Komisiją veiksmingai stebėti ir nuo pat pradžių vertinti direktyvos poveikį 
regionams ir užtikrinti veiksmingą visų politikos sričių, ypač sanglaudos politikos 
priemonių, koordinavimą nustatant infrastruktūros, mokymo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų poreikį, ir atlikti bet kokius būtinus derinimus regiono ar vietos lygmenimis; 

6. tikisi, kad įgyvendinus direktyvą iš tiesų gali būti sumažinta administracinė našta, ypač 
tenkanti MVĮ, kurios vyrauja paslaugų srityje;

7. ragina tinkamai ir kruopščiai stebėti direktyvoje numatytų apribojimų, susijusių su 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis, taikymą atsižvelgiant į kompetencijos 
pasidalijimą su valstybėmis narėmis.


