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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dėl ekonomikos ir finansų krizės investicijų apimtis ES sumažėjo maždaug 
15 proc. nuo 2007 m. pasiekto aukščiausio taško;

B. kadangi šis investicijų trūkumas kliudo ekonomikos atsigavimui, darbo vietų kūrimui, 
ilgalaikiam mūsų pramonės sektoriaus ir visos bendrosios rinkos augimui ir 
konkurencingumui ir kelia pavojų, kad nebus pasiekti strategijoje „Europa 2020“ nustatyti 
tikslai;

C. kadangi ekonomikos valdymo sistemos peržiūra ir gerinimas turėtų būti grindžiamas visa 
apimančiu požiūriu pasitelkiant tarpusavyje susijusių ir darnių pažangaus, tvaraus ir 
įtraukaus ekonomikos augimo ekonomikos augimo ir konkurencingumo skatinimo 
politikos priemonių rinkinį, kuriuo kuriamos geresnės ir tvarios darbo vietos, užuot 
susitelkus tik į deficito mažinimą, ir kadangi šiems tikslams pasiekti taip pat labai svarbu 
išnaudoti pranašumus, kuriuos teikia gerai veikianti, veiksminga ir subalansuota bendroji 
rinka, turinti sustiprintą pramoninę bazę;

D. kadangi Komisija turėtų stebėti bendrąją rinką, atsižvelgdama į ekonomikos valdymo 
sistemai svarbių priemonių įgyvendinimo kokybę; kadangi Komisija į metinį valdymo 
vertinimą ir rezultatų suvestinę turėtų įtraukti su bendrąja rinka susijusių teisės aktų 
įgyvendinimo kliūtis; kadangi atliekant stebėseną reikėtų įvertinti, kokiu mastu bendroji 
rinka naudinga tiek vartotojams, tiek piliečiams ir verslo įmonėms, ir atsižvelgti į iššūkius, 
su kuriais susiduria vartotojai ir bendrojoje rinkoje veikiančios įmonės, visų pirma srityse, 
kuriose valstybės narės neįgyvendino su bendrąja rinka susijusių teisės aktų arba jų 
nesilaikė;

E. kadangi baigus kurti bendrąją rinką viešųjų pirkimų ir vartotojų apsaugos srityje BVP 
padidėtų 300 mlrd. EUR per metus;

F. kadangi įgyvendinant Europos investicijų planą siekiama sutelkti 315 mlrd. EUR naujų 
investicijų per artimiausius trejus metus;

G. kadangi Europos Sąjunga susiduria su didele konkurencingumo krize vis sudėtingesnėje 
pasaulio ekonomikoje ir bendrojoje rinkoje, kurioje tik konkurencingos valstybės galės 
kurti darbo vietas ir kelti savo piliečių gyvenimo lygį;

1. palankiai vertina tai, kad Komisijos komunikate „Investicijų planas Europai“ 
(COM(2014)0903), Komisijos komunikate „Augimo ir stabilumo pakto taisyklių 
lankstumo geriausias panaudojimas“ (COM(2015)0012) ir pasiūlyme dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo 
(COM(2015)0010) pabrėžiama, kad vienas iš svarbiausių uždavinių yra būtinybė 
tiesiogiai susieti ekonomikos valdymo sistemos peržiūrą su realiosios ekonomikos 
poreikiais ir baigti kurti bendrąją rinką, taip pat sukurti skaitmeninę bendrąją rinką;
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2. mano, kad ekonomikos valdymo sistema yra pagrindinė politinė iniciatyva, kuria 
sustiprinami strategijos „Europa 2020“ tikslų ir pavyzdinių iniciatyvų, kuriomis siekiama 
visapusiškai įgyvendinti nepanaudotas bendrosios rinkos galimybes skatinti ekonomikos 
augimą, pagrindai; mano, kad išnaudodamos bendrosios rinkos teikiamas ekonomikos 
augimo galimybes, atsižvelgiant į strategijoje „Europa 2020“ nustatytus tikslus, valstybės 
narės galės lengviau įgyvendinti ekonomikos valdymo sistemos tikslus; be to, mano, kad 
pagrindiniai bendrosios rinkos dalyviai yra vartotojai ir verslo įmonės;

3. pabrėžia, kad bendroji rinka yra pagrindinis ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
skatinantis veiksnys ir kad pagrindinė ekonomikos augimo sritis yra skaitmeninė bendroji 
rinka – tikra tarptautinės internetinės prekybos rinka, skirta prekėms, paslaugoms ir 
viešiesiems pirkimams;

4. pabrėžia, kad ekonomikos krizė aiškiai atskleidė, jog svarbu stiprinti Europos Sąjungos ir 
valstybių narių ekonomiką ir ją nukreipti į tyrimų, inovacijų ir žinių sritis, palengvinant 
patekimą į rinką bei sudarant sąlygas tiek vartotojų, tiek verslo įmonių judumui, stiprinant 
skaitmeninę bendrąją rinką ir visoje Sąjungoje kovojant su bendrosios rinkos 
susiskaidymu valstybėms narėms tinkamai įgyvendinant su bendrąja rinka susijusius teisės 
aktus ir jų laikantis ir skatinant investicijas į realiąją ekonomiką, visų pirma tuose 
sektoriuose, kuriais prisidedama prie darnaus vystymosi, efektyvaus išteklių naudojimo ir 
perėjimo prie naujos energetikos sistemos kartu skatinant spartų užimtumo augimą ir 
ekonominę konvergenciją tarp valstybių narių, taip pat skirtumų tarp euro zonai 
priklausančių ir jai nepriklausančių valstybių narių mažinimą;

5. mano, kad Europos ekonomikos valdymo peržiūra turėtų būti atliekama kartu su visa 
apimančios strategijos „Europa 2020“ ir Europos semestro ciklo peržiūra siekiant skatinti 
tvarų ir konkurencingą ekonomikos augimą; todėl ragina priimti naują požiūrį į bendrąją 
rinką ir skaitmeninę bendrąją rinką persvarstant strategiją „Europa 2020“, tinkamai 
įtraukiant bendrosios rinkos prioritetinius sektorius (tikslus) į naują supaprastintą gairių, 
pagrindinių tikslų ar pavyzdinių iniciatyvų rinkinį;

6. teigiamai vertina šios sistemos veiksmingumo peržiūrą siekiant įvertinti, ar Komisija, 
Taryba ir valstybės narės veiksmingai ir vienodai taiko valdymo taisykles; mano, kad tik 
prireikus ši peržiūra turėtų paskatinti iš naujo įvertinti bendrosios rinkos valdymo sistemą, 
taip pat išnagrinėti galimas šių dviejų procesų sinergijas;

7. pakartoja savo raginimą nuostatose dėl procedūrų numatyti tinkamą Europos Parlamento 
dalyvavimą ekonomikos valdymo cikle, taip sudarant sąlygas Parlamentui ir Tarybai 
priimti priemones, būtinas siekiant sustiprinti bendrosios rinkos valdymą, ypač taikomas 
sritims, kuriose pagal įprastą teisėkūros procedūrą, išdėstytą Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnyje, nustatyta Sąjungos reguliavimo sistema;

8. pakartotinai ragina Komisiją ir Tarybą sudaryti tarpinstitucinį susitarimą su Parlamentu 
siekiant užtikrinti visapusišką Parlamento vaidmenį visame semestro procese;

9. mano, kad ekonomikos valdymo sistema turi būti įtrauki, skaidresnė ir ne tokia sudėtinga, 
ji turi būti įgyvendinama atsižvelgiant į nacionalines ypatybes, o politiniai prioritetai taip 
pat turi būti išsamiau aptariami su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kartu 
išsaugant nepriklausomumą nuo asmeninių interesų; 
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10. mano, kad valstybių narių parlamentai turėtų aktyviau įsitraukti į procesą veiksmingai 
įgyvendinant priemones, numatytas ekonomikos valdymo sistemoje ir bendrosios rinkos 
valdymo kontekste;

11. pabrėžia ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo svarbą siekiant visuomenės 
pritarimo ekonomikos valdymo sistemai, todėl ragina Komisiją gerinti verslo aplinką 
Europoje, ypač daug dėmesio skiriant MVĮ, šalinant biurokratines kliūtis ir suteikiant 
galimybes gauti finansavimą; primena, kad šiuo atveju būtina teikti paramą MVĮ, kad jos 
taip pat galėtų patekti į ne ES šalių rinkas, pvz., JAV, Kanados, Kinijos ir Indijos;

12. tvirtina, kad bendrosios rinkos būklės įvertinimas turėtų tapti ekonomikos valdymo 
sistemos dalimi, stiprinant Europos semestre bendrajai rinkai skirtą ramstį ir taip sukuriant 
metinio bendrosios rinkos ciklo pagrindą; pažymi, kad tokia integruota politinių 
priemonių sistema galėtų padėti nustatyti bendrosios rinkos veikimo kliūtis ir kartu 
sustiprintų ES ekonomikos valdymo taisyklių įgyvendinimą; pabrėžia, kad visapusiškai 
įgyvendinant persvarstytas viešųjų pirkimų direktyvas, visų pirma jų taisykles dėl sutarčių 
sudarymo kriterijų, galima padėti valdžios institucijoms geriau panaudoti viešąsias lėšas ir 
ilguoju laikotarpiu išvengti nereikalingų aplinkosaugos ir socialinių išlaidų, tai turėtų 
teigiamą poveikį viešųjų finansų stabilumui;

13. yra tvirtai įsitikinęs, kad per Europos semestrą būtina sutelkti pastangas į pagrindinių 
ramsčių prioritetų įgyvendinimą; pabrėžia, kad svarbu sutelkti dėmesį į tas sritis, kuriose 
kuriama didelė Europos pridėtinė vertė, vadovaujantis subsidiarumo ir proporcingumo 
principais; ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant nustatyti 
priemones, kuriomis būtų užtikrintas veiksmingesnis šių principų įgyvendinimas;

14. ragina Komisiją teikti Parlamentui metinę ataskaitą dėl bendrosios rinkos integracijos, 
ypač atsižvelgiant į pagrindines sritis, kuriose yra daugiausia ekonomikos augimo ir 
geresnių ir tvarių darbo vietų kūrimo galimybių, joje įvertinant konkrečioms šalims skirtų 
rekomendacijų įgyvendinimo veiksmingumą, taip pat su bendrąja rinka susijusių teisės 
aktų įgyvendinimą ir jų laikymąsi valstybėse narėse; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad 
vertinimas galėtų būti pateiktas kaip įrašas į metinę augimo apžvalgą;

15. primena, kad geras ekonomikos valdymas ir jo poveikis gali būti efektyvūs tik tuo atveju, 
jei dalyvauja visi atitinkami suinteresuotieji subjektai; pabrėžia, kad ES, valstybės narės, 
regionai, savivaldybės ir suinteresuotieji subjektai turi laikytis visa apimančio požiūrio 
įgyvendinant ir plėtojant politikos kryptis; ragina Komisiją ir valstybes nares garantuoti 
pilietinio dialogo demokratinį principą, užtikrinant struktūrizuotą atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ekonomikos valdyme ir ypač Europos semestro 
įgyvendinimo procese;

16. pabrėžia, kad yra galimybė nukreipti papildomas viešojo ir privačiojo sektorių lėšas į 
perspektyvius projektus, turinčius tikrą pridėtinę vertę Europos socialinei rinkos 
ekonomikai, ir pabrėžia, kad pagrindiniai bendrosios rinkos sektoriai – transporto, 
energetikos, paslaugų ir prekių, mokslinių tyrimų ir inovacijų – taip pat bendroji 
skaitmeninė rinka sudaro tinkamą (tinkamiausią) mastą, kad investicijos būtų tinkamos 
finansuoti iš investiciniams projektams skirtų lėšų;

17. palankiai vertina papildomas manevravimo galimybes, atsiradusias nustačius investavimo 
sąlygą, apibrėžtą Komisijos komunikate dėl lankstumo; mano, kad ši nauja galimybė 
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turėtų būti maksimaliai išnaudota siekiant paskatinti valstybes nares daugiau investuoti į 
projektus, turinčius aiškią Europos pridėtinę vertę, kaip antai projektai, glaudžiai susiję su 
tolesniu bendrosios rinkos ir skaitmeninės bendrosios rinkos plėtojimu; mano, kad 
tikslinės investicijos ir reformos pagrindiniuose augimo potencialą turinčiuose bendrosios 
rinkos sektoriuose ir viešojo administravimo modernizavimo srityse – visų pirma 
susijusiose su e. valdžia ir e. pirkimais – turėtų būti vertinamos kaip struktūrinės reformos;

18. yra susirūpinęs dėl to, kad kai kuriose valstybėse narėse nebuvo atsižvelgta į konkrečiai 
šaliai skirtas rekomendacijas (KŠSR), o tik 12 proc. KŠSR buvo visapusiškai įgyvendinta 
2013 m.; pabrėžia, kad būtina geriau įgyvendinti KŠSR siekiant remti ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą; ragina Komisiją stiprinti valstybių narių atsakomybę už KŠSR 
įgyvendinimą į šį procesą labiau įtraukiant nacionalinius parlamentus.



AD\1054416LT.doc 7/7 PE546.596v03-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 17.3.2015

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

33
2
4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, 
Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal 
Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert 
Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, 
Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel 
Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van 
Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Emma 
McClarkin, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van 
Nistelrooij, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 
dalis)

José Blanco López, Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, 
Emilian Pavel


