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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst Pakalpojumu direktīvas potenciālu ES ekonomikas turpmākajā integrācijā un 
vienotā tirgus darbības atjaunošanā, veicinot ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju un 
sniedzot ieguldījumu nodarbinātībā un darbvietu izveidē, jo pakalpojumi ES veido būtisku 
daļu no IKP un nodarbinātības; uzskata, ka šajā sakarībā minētās direktīvas īstenošana var 
veicināt savstarpēji stiprinošas attiecības starp iekšējo tirgu un kohēzijas politiku;

2. uzskata, ka Iekšējā tirgus informācijas sistēma un vienas pieturas aģentūras, visām 
iesaistītajām iestādēm nodrošinot ciešu administratīvo sadarbību, var atvieglot turpmāku 
savietojamības un vienota tīkla darbības pilnveidošanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī 
visā ES; uzskata, ka tomēr ir jānodrošina, lai šīs darbības neparedzētu papildu slogu 
iesaistītajām personām, it īpaši vietējām un reģionālajām pašvaldībām;

3. pauž cerību, ka direktīvas mērķus varēs sākt īstenot jau tuvākajā nākotnē un ka labumu no 
tās gūs gan ES kopumā, gan tās reģioni, tādējādi sniedzot ieguldījumu arī reālajā 
ekonomikā un sociālajā un teritoriālajā kohēzijā; uzsver struktūrfondu un citu 
finansēšanas instrumentu lomu infrastruktūras, piemēram, transporta, telekomunikāciju un 
pētniecības un inovāciju, pieejamības nodrošināšanā, sniedzot piekļuvi sabiedriskām 
precēm un pakalpojumiem reģionos, it īpaši apgabalos, kas nepiesaista investorus, un 
palīdzot veicināt paraugprakses apmaiņu pamatpakalpojumu sniegšanā; šajā sakarībā
prasa nodrošināt lielāku visu politikas jomu saskaņotību un koordināciju;

4. uzskata — lai palielinātu administratīvo procedūru efektivitāti, varas iestādēm būtu 
jāievēro daudzvalodības princips, papildus savai oficiālajai valodai lietojot kādu no ES 
oficiālajām darba valodām un, ja iespējams, arī valodu, kurā runā kādā no tuvākajām 
partnervalstīm ekonomikas vai, ja to nav iespējams noskaidrot, teritoriālās sadarbības 
jomā;

5. aicina Komisiju efektīvi uzraudzīt un no paša sākuma novērtēt direktīvas īstenošanas 
ietekmi reģionos, nodrošināt efektīvu visu politikas jomu, it īpaši kohēzijas politikas 
instrumentu, koordināciju, identificējot vajadzības infrastruktūras, apmācības, pētniecības 
un inovāciju jomā, un veikt nepieciešamos pielāgojumus reģionālā un vietējā līmenī;

6. sagaida, ka direktīva samazinās administratīvo slogu pakalpojumu nozarē, it īpaši to, kas 
skar MVU;

7. prasa pienācīgi un vispusīgi uzraudzīt to direktīvā paredzēto ierobežojumu piemērošanu, 
kuri attiecas uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, vienlaikus ievērojot 
kompetenču sadalījumu starp ES un dalībvalstīm.


