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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl bendrosios rinkos stiprinimo: laisvo paslaugų judėjimo ateities
(2020/2020(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, 

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2018/958 dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo 
nuostatas, 

– atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 2 d. Reglamentą (ES) 2018/1724, kuriuo sukuriami 
bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir 
pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) Nr. 1024/2012, 

– atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 19 d. Komisijos komunikatą „XXI a. tinkamas 
Europos mažmeninės prekybos sektorius“ (COM (2018) 0219), 

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos 
dokumentų rinkinio1,

– atsižvelgdamas į 2019 m. vasario mėn. IMCO komiteto užsakytą tyrimą „Indėlis į 
augimą. Bendroji paslaugų rinka. Ekonominė nauda piliečiams ir įmonėms “ (angl. 
Contribution to Growth: The Single Market for Services - Delivering Economic benefits 
for citizens and businesses),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą dėl kliūčių bendrojoje 
rinkoje nustatymo ir šalinimo (COM(2020)0093), 

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Ilgalaikis geresnio 
bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo veiksmų planas“ 
(COM(2020)0094), 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

A. kadangi Paslaugų direktyva ir Profesinių kvalifikacijų direktyva yra pagrindinės laisvo 
paslaugų judėjimo Europos Sąjungoje kliūčių šalinimo priemonės, tačiau bendrosios 

1 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0511.
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paslaugų rinkos potencialas vis dar iš esmės nėra išnaudotas;

B. kadangi ES paslaugos sudaro apie 70 proc. visos ekonominės veiklos ir panašią jos 
užimtumo dalį, tačiau paslaugų dalis ES vidaus prekyboje sudaro tik apie 20 proc.;

C. kadangi tyrimai rodo, kad galima nauda baigus kurti bendrąją paslaugų rinką 
veiksmingai įgyvendinant ir geriau derinant reglamentavimą galėtų siekti ne mažiau 
kaip 297 mlrd. EUR, t. y. 2 proc. ES BVP;

D. kadangi šiuo metu ES patiria ekonomikos nuosmukį ir didėjantį nedarbą dėl COVID-19 
pandemijos, todėl bendrosios paslaugų rinkos sukūrimas yra pažangus ir veiksmingas 
būdas ekonomikos augimui skatinti, nenaudojant papildomų viešųjų išlaidų;

E. kadangi labiau integruota ir tarpusavyje susieta paslaugų rinka yra būtina siekiant kovoti 
su klimato kaita, kurti tvarią ekonomiką ir išnaudoti visą Europos žaliojo kurso 
potencialą;

F. kadangi susiskaidymas, ribojančios nacionalinės taisyklės ir perteklinis 
reglamentavimas ne tik trukdo įmonėms, bet kenkia ir vartotojams, kurie turi mažiau 
pasirinkimo galimybių ir brangiau moka;

G. kadangi veiksmingas galiojančių taisyklių įgyvendinimas ir pernelyg didelių 
reikalavimų panaikinimas priklauso nuo valstybių narių;

H. kadangi dėl nepakankamo galiojančių teisės aktų įgyvendinimo atsiranda vykdymo 
užtikrinimo spraga, nes netinkamai įgyvendintų nuostatų taip pat gali nepavykti 
veiksmingai vykdyti;

I. kadangi apsunkinančios administracinės procedūros, skirtingos nacionalinės taisyklės ir 
ypač kliūtys gauti būtiną informaciją lėmė diskriminaciją ir apsunkino tarpvalstybinę 
prekybą, ypač mažesnėms įmonėms;

Kliūčių šalinimas bendrojoje rinkoje 

1. pabrėžia, kad bendrosios rinkos, įskaitant laisvą paslaugų ir asmenų judėjimą, 
skatinimas yra itin svarbus siekiant įveikti COVID-19 sukeltą ekonomikos krizę; 
primygtinai ragina visas valstybes nares kuo greičiau sumažinti laisvo judėjimo 
bendrojoje rinkoje apribojimus;

2. pabrėžia, kad visoje Europos Sąjungoje biurokratizmas, apsunkinanti administracinė 
praktika ir paslaugų teikėjams taikomi reguliavimo apribojimai sukuria nepagrįstas 
kliūtis, dėl kurių piliečiai netenka darbo vietų, vartotojų – pasirinkimo alternatyvų, o 
verslininkai – galimybių;

3. primena, kad Paslaugų direktyva siekiama sumažinti susiskaidymą, sustiprinti 
bendrosios rinkos integraciją ir sudaryti sąlygas tiek įmonėms, tiek vartotojams 
išnaudoti visą savo potencialą;

4. dar kartą primena, kad Paslaugų direktyva ir Profesinių kvalifikacijų direktyva yra 
pagrįstos tarpusavio pripažinimu, siekiant sukurti palankesnes sąlygas laisvam paslaugų 
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judėjimui;

5. apgailestauja, kad valstybės narės dažnai prisidengia viešojo intereso priežastimis, kad 
apsaugotų savo vidaus rinką; pabrėžia, kad dėl tokių reikalavimų, kaip teritoriniai 
apribojimai ir ekonominių poreikių analizė, atsiranda nepagrįstų kliūčių 
tarpvalstybiniam įsisteigimui;

6. primena Komisijos pasiūlymo dėl persvarstytos pranešimų tvarkos paslaugų sektoriuje 
svarbą; apgailestauja, kad pasiūlymas nebuvo priimtas dėl to, kad Taryboje nebuvo 
pasiektas susitarimas;

7. pažymi, kad Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Europos 
paslaugų e. kortelės tikslas buvo pašalinti vis dar išliekančias administracines kliūtis; 
pabrėžia, kad tokios kliūtys paslaugų teikėjams brangiai kainuoja ir bendrojoje rinkoje 
labai stabdo tarpvalstybinį paslaugų teikimą;

8. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti tinkamą galiojančių teisės aktų 
įgyvendinimą ir vengti perteklinio reglamentavimo ir nereikalingų reikalavimų ir tokiu 
būdu sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam paslaugų teikimui ir užtikrinti 
vienodas sąlygas; 

9. ragina nacionalinius parlamentus aktyviai dalyvauti remiant galiojančių taisyklių 
vykdymo užtikrinimą ir pasinaudoti jiems suteiktais nacionalinių valdžios institucijų 
tikrinimo įgaliojimais;

10. ragina suinteresuotuosius subjektus, verslo bendruomenę ir socialinius partnerius atlikti 
savo vaidmenį raginant vyriausybes pagyvinti Europos paslaugų sektorių; 

Galiojančių teisės aktų taikymas

11. pažymi, kad laisvas paslaugų judėjimas yra bendrosios rinkos pagrindas ir galėtų duoti 
didelės ekonominės naudos, jei vietos ir regionų valdžios institucijos, nacionaliniai 
teismai ir Komisija užtikrintų pakankamą ir aktyvų vykdymo užtikrinimą; 

12. atkreipia dėmesį į tai, kad už nepakankamą įgyvendinimą visoje Europos Sąjungoje 
tenka sumokėti įmonėms ir vartotojams; ragina Komisiją teikti pirmenybę vykdymo 
užtikrinimo veiksmams ir mažinti kliūtis didelį ekonominį poveikį turinčiose srityse; 

13. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės narės pernelyg dažnai remiamasi svarbia viešojo 
intereso dingstimi taip kenkdamos bendrajai paslaugų rinkai; ragina Komisiją gerinti 
valstybių narių stebėseną, kaip jos perkelia ir įgyvendina teisės aktus; 

14. ragina Komisiją pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad būtų užtikrintas 
visiškas galiojančių taisyklių įgyvendinimas; ragina taikyti paspartintas pažeidimų 
nagrinėjimo procedūras, kai nustatomi dideli atitinkamų teisės aktų pažeidimai;

15. ragina Komisiją aktyviau užtikrinti veiksmingą koordinavimą ir keitimąsi informacija 
tarp valstybių narių, kad būtų išvengta procedūrų dubliavimosi ir patikrinimų, susijusių 
su tarpvalstybiniu paslaugų teikimu;



PE646.943v01-00 6/10 PR\1197540LT.docx

LT

16. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti ilgalaikį veiksmų planą dėl 
geresnio bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo, siekiant 
maksimaliai padidinti bendrosios paslaugų rinkos potencialą;

Reglamentavimo aiškumo didinimas. Nacionaliniai informacijos portalai

17. pabrėžia bendrųjų skaitmeninių vartų, kaip internetinės prieigos prie ES ir nacionalinių 
informacijos, procedūrų ir pagalbos paslaugų bendrojoje rinkoje punkto, svarbą; 

18. rekomenduoja valstybėms narėms įgyvendinti bendruosius skaitmeninius vartus MVĮ 
palankiu būdu, vartuose teikiant į naudotoją orientuotą informaciją, pagalbos paslaugas 
ir procedūras, kad jie kuo labiau taptų virtualiu vieno langelio principu veikiančiu 
centru ir būtų užtikrintas kuo didesnis orientavimasis į naudotoją; 

19. rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms per bendruosius skaitmeninius vartus 
sistemingai teikti patogią naudoti informaciją apie visus naujus ES teisės aktus, kuriais 
nustatomos piliečių ir įmonių teisės ar pareigos;

20. ragina valstybes nares, atsižvelgiant į dabartinę krizę, paspartinti skaitmeninimo darbą, 
ypač susijusį su procedūromis, kurios daro poveikį įmonėms;

21. rekomenduoja Komisijai padėti kiekvienos valstybės narės nacionalinėms valdžios 
institucijoms sukurti nacionalinį bendrosios rinkos informacijos portalą, kuriame 
vartotojai, darbuotojai ir įmonės rastų informaciją apie:

a. nacionalines ir ES taisykles, kurias bendrovės privalo taikyti atitinkamoje valstybėje 
narėje;

b. veiksmus, kurių bendrovės turi imtis, kad laikytųsi minėtų taisyklių, apibendrintų 
pagal procedūrą, su nuosekliomis gairėmis;

c. dokumentus, kuriuos bendrovės privalo parengti, ir per kokį terminą tai privalo 
atlikti; 

d. institucijos, į kurias turi kreiptis į įmonės, kad gautų reikiamus leidimus ir t. t.;

22. rekomenduoja, kad nacionaliniai informacijos portalai padėtų užsienio įmonėms, 
norinčioms užsiimti verslu atitinkamoje valstybėje narėje, taip pat vietos įmonėms, 
norinčioms eksportuoti paslaugas ir prekes į kitas valstybes nares; 

23. primygtinai ragina valstybių narių nacionalinius informacijos portalus bendradarbiauti 
siekiant užtikrinti, kad įmonėms, darbuotojams ir piliečiams būtų teikiama teisinga, 
išsami ir naujausia informacija; 

24. ragina Komisiją koordinuoti nacionalinių informacijos portalų keitimąsi informacija;

25 pabrėžia, kad visi nacionaliniai informacijos portalai turėtų būti prieinami per 
bendruosius skaitmeninius vartus;

26. ragina Komisiją užtikrinti, kad į visas naujas direktyvas ar reglamentus, susijusius su 
bendrąja rinka, būtų įtrauktas reikalavimas įsteigti nacionalinį informacijos centrą;
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Vertinimo parengimas. Bendrosios rinkos rezultatų suvestinė ir ribojimo rodikliai 

27. remia Komisijos preliminarią iniciatyvą atnaujinti bendrosios rinkos rezultatų suvestinę 
naujais rodikliais, kuriais remiantis būtų galima įvertinti, kaip valstybės narės 
įgyvendina atitinkamus bendrosios rinkos teisės aktus;

28. rekomenduoja, kad atnaujintoje bendrosios rinkos rezultatų suvestinėje būtų 
analizuojami svarbūs klausimai galutinių vartotojų požiūriu, įvertinant, ar problemos ir 
skundai sprendžiami, pavyzdžiui, pagal SOLVIT sistemą;

29. ragina Komisiją patvirtinti kiekybinio ir kokybinio vertinimo metodą; pažymi, kad 
svarbu įvertinti, ar atitinkamos ES direktyvos įgyvendinamos laiku ir ar taip, kaip 
numatė ES teisės aktų leidėjai;

30. rekomenduoja, kad atnaujinta bendrosios rinkos rezultatų suvestinė būtų susieta su 
esamais ribojimo rodikliais ir joje būtų nustatyti paslaugų apribojimai ir skirtingi 
atitinkamų ES teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo lygiai;

31. ragina Komisiją atnaujinti esamus ribojimo rodiklius, kad valstybėms narėms būtų 
lengviau nustatyti, kur reikėtų dėti pastangų apribojimams sumažinti, ir stebėti valstybių 
narių pastangas sumažinti apribojimus.

32. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Koronaviruso pandemijos sukeltos ekonominės pasekmės tik padidino būtinybę augimui ir 
darbo vietų kūrimui nedelsiant išnaudoti visą paslaugų sektoriaus potencialą. Todėl laisvas 
paslaugų judėjimas bendrojoje rinkoje turi būti vienas iš svarbiausių politinės darbotvarkės 
klausimų. Šia rezoliucija siekiama suteikti daugiau aiškumo ir skaidrumo tiek įmonėms, tiek 
ir vartotojams, taip pat spręsti bendrosios rinkos susiskaidymo problemą, nes valstybėms 
narėms tenka atsakomybė visapusiškai įgyvendinti Paslaugų direktyvos nuostatas ir principus.

Todėl pranešėjas rekomenduoja I) tiesiogiai šalinti nacionalines kliūtis bendrojoje rinkoje; II) 
užtikrinti tinkamą galiojančių teisės aktų vykdymą; III) didinti reglamentavimo aiškumą 
sukuriant nacionalinius informacijos portalus ir IV) suteikti papildomų vertinimo priemonių 
naudojantis bendrosios rinkos rezultatų suvestinėmis ir ribojimo rodikliais.

Neišnaudotos paslaugų galimybės didinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas 

Paslaugų sektorius yra būtinas Europos Sąjungos augimo variklis. Šis sektorius sukuria 
maždaug 70 proc. ES BVP ir sudaro panašią dalį užimtumo srityje. Dėl paslaugų teikimo 
pobūdžio jis glaudžiai susijęs su kitais ekonomikos sektoriais, pavyzdžiui, gamybos ir 
skaitmeninės ekonomikos sektoriais. Todėl siekiant konkurencingesnės ir novatoriškesnės 
Europos ekonomikos itin svarbu, kad geriau veiktų paslaugų vidaus rinka. 

Paslaugų direktyva ir Profesinių kvalifikacijų direktyva yra labai svarbios sprendžiant esamų 
laisvo paslaugų judėjimo ES kliūčių šalinimo klausimą. Tačiau bendrosios paslaugų rinkos 
potencialas vis dar nėra iki galo neišnaudotas. Net praėjus keletui metų direktyvos dar nėra 
visiškai įgyvendintos visose valstybėse narėse. Surinkta daug įrodymų, kad biurokratija, 
diskriminacinė praktika ir reguliavimo apribojimai sukuria nepagrįstas kliūtis, dėl kurių 
piliečiai netenka darbo vietų, vartotojų – pasirinkimo alternatyvų, o verslininkai – galimybių. 
Užbaigti bendrosios rinkos kūrimą taip pat trukdo nepakankami Komisijos, taip pat vietos, 
regionų ir nacionalinių valdžios institucijų vykdymo užtikrinimo veiksmai. 

Europa, susidūrusi su istoriniu nuosmukiu ir didėjančiu nedarbu, kurį nulemia koronaviruso 
pandemija, turi imtis ryžtingų veiksmų. Bendrosios paslaugų rinkos sukūrimas yra viena iš 
nedaugelio sričių, kuriose galime skatinti augimą nedidindami valstybės skolos. Tyrimai 
parodo, kad veiksmingo su paslaugomis susijusių reglamentų įgyvendinimo ir geresnio jų 
derinimo nauda galėtų siekti ne mažiau kaip 297 mlrd. EUR, t. y. 2 proc. ES BVP. 

Nacionalinių kliūčių šalinimas bendrojoje rinkoje 

Nepakankamas įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimo stoka turi neigiamų pasekmių tiek 
Europos Sąjungos vartotojams, tiek paslaugų teikėjams. Ypač MVĮ susiduria su biurokratija ir 
nepagrįstomis administracinėmis kliūtimis. Gaila, kad valstybės narės dažnai prisidengia 
viešojo intereso priežastimis, kad apsaugotų savo vidaus rinką; Visų pirma perteklinis 
reglamentavimas, apsunkinantys teisinės formos reikalavimai, teritoriniai ribojimai ir 
ekonominių poreikių analizė trukdo teikti paslaugas ir neleidžia tam tikriems 
suinteresuotiesiems subjektams patekti į rinką. 

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas palankiai vertina Komisijos darbą šalinant administracines 
kliūtis, pavyzdžiui, jos pasiūlymą dėl e. kortelės, ir pabrėžė galiojančių teisės aktų, 
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pavyzdžiui, bendrųjų skaitmeninių vartų, įgyvendinto MVĮ palankiu būdu svarbą.

Galiojančių teisės aktų taikymo užtikrinimas

Įmonės ir vartotojai, kurie, bandydami prekiauti paslaugomis visoje ES, susiduria su kliūtimis 
ir nusivylimu, dažnai pabrėžia, kad jų problemos nekyla ne dėl to, kad trūksta teisės aktų. Jie 
veikiau atkreipia dėmesį į tai, kad labai trūksta galiojančių taisyklių įgyvendinimo ir jų 
vykdymo užtikrinimo.

Visoms valstybėms narėms tenka bendra atsakomybė bendras ES viduje paslaugoms taikomas 
taisykles perkelti į nacionalinę teisę, įgyvendinti ir užtikrinti jų vykdymą. Pranešėjas supranta 
skirtingų valstybių narių realijas ir sunkumus, su kuriais jos susidūrė atverdamos nacionalines 
rinkas tam, kad būtų padidinta konkurencija. Taip pat svarbu pripažinti padarytą pažangą. 
Tačiau nereikėtų toleruoti jokių dvejopų standartų ar išimčių. Visgi COVID-19 krize 
valstybės narės neturėtų naudotis kaip pasiteisinimu atidėti atitinkamų bendrosios rinkos 
taisyklių įgyvendinimą. Priešingai, turime suteikti europiečiams kuo didesnę laisvę prekiauti, 
kad padėtume atsigauti po krizės ir pagerintume ilgalaikę Europos augimo tendenciją. 

Dėl šių priežasčių pranešėjas palankiai vertina neseniai paskelbtą Komisijos komunikatą 
„Ilgalaikis geresnio bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo 
veiksmų planas“ ir pritaria jame išdėstytoms iniciatyvoms. Tačiau pranešėjas taip pat ragina 
Komisiją imtis aktyvesnių vykdymo užtikrinimo veiksmų. Turi būti tinkamai pasinaudota 
visomis priemonėmis, įskaitant paspartintas pažeidimų nagrinėjimo procedūras. Turi būti 
numatytos pasekmės, kai nepakankamas įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu kenkia 
Europos piliečių galimybėms ir Europos ekonomikos konkurencingumui.

Reglamentavimo aiškumo didinimas. Nacionaliniai informacijos portalai

Siūlant, priimant ir įgyvendinant Europos teisės aktus svarbu nuolat ieškoti grįžtamosios 
informacijos iš ekonominės veiklos vykdytojų, kuriems toks reglamentavimas turėtų būti 
naudingas. Bendroji paslaugų rinka nėra išimtis. Pati siaubiausia žinia, kurią perduoda 
Europos įmonės ir vartotojai sako, kad dažnai labai sunku gauti būtiną informaciją apie tai, 
kokių taisyklių privalu laikyti, kurias procedūras taikyti ir į kurias valstybės narės tarnybas 
kreiptis, kai norima ten užsiimti verslu. Be to, pateikta informacija dažnai prieinama tik vietos 
kalba. Kaip nurodyta labai aktualiame Komisijos komunikate „Bendrosios rinkos kliūčių 
nustatymas ir šalinimas“, 36 proc. įmonių, bandydamos prekiauti bendrojoje rinkoje, susiduria 
su kalbos barjerais. Tai dažnai MVĮ atgraso net pabandyti prekiauti. 

Atsižvelgdamas į šias realijas, pranešėjas mano, kad reikia labiau koordinuoto požiūrio, 
susijusio su dalijimusi informacija vietoje. Todėl pranešime vienoje pasiūlymų grupėje 
siūloma sukurti nacionalinius informacijos portalus, kuriais būtų didinama bendrųjų 
skaitmeninių vartų nauda. Tokiuose portaluose esami kontaktiniai centrai apjungiami į vieną 
bendros prieigos portalą ir bendrovės bei vartotojai informuojami apie visus privalomus su 
verslu susijusius reikalavimus, kurie yra taikomi verslui. Visa ši informacija turėtų būti 
prieinama ne tik vietos kalba, bet taip pat ir anglų kalba.

Komisija turėtų koordinuoti atskirų nacionalinių informacijos portalų darbą. Visi nacionaliniai 
informacijos portalai turėtų būti prieinami per bendruosius skaitmeninius vartus. Tai tiesiog 
būtų logiškas pirmasis žingsnis siekiant paskatinti Europos vidaus prekybą paslaugomis: 
sudaryti sąlygas įmonėms susipažinti su taisyklėmis, kurių jos turi laikytis, ir kokias 
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procedūras laikyti. 

Vertinimo parengimas. Bendrosios rinkos rezultatų suvestinė ir ribojimo rodikliai

Siekiant pagerinti bendrąją paslaugų rinką, labai svarbu įvertinti valstybių narių veiklos 
rezultatus, susijusius tiek su įgyvendinimu, tiek su informacijos teikimu. Tai sudaro sąlygas 
valstybėms narėms mokytis vienoms iš kitų remiantis geriausia praktika ir darytų būtiną 
spaudimą, kad būtų pagerintas galiojančių (ir priimamų ateityje) Europos teisės aktų 
veikimas. 

Pranešėjas, atsižvelgdamas į tai, laikosi nuostatos naudoti bendrosios rinkos rezultatų 
suvestinę ir pritaria Komisijos įsipareigojimui ją atnaujinti naujais rodikliais. Rezultatų 
suvestinę galima naudoti dar aktyviau, pvz., naudojant kiekybinius ir kokybinius rodiklius ir 
klasifikuojant valstybes nares pagal tai, kiek atvira yra jų paslaugų prekyba. Taip vartotojai ir 
įmonės galėtų žinoti, kokia pažanga padaryta ir kokiose srityse, o Komisija galėtų teikti 
pirmenybę vykdymo užtikrinimo veiksmams tose srityse, kuriose vykdymo užtikrinimas yra 
ypač nepakankamas.

Apibendrindamas pranešėjas mano, kad Europos bendrąją paslaugų rinką galima užbaigti 
kurti tik bendromis Parlamento, Komisijos ir atskirų valstybių narių pastangomis, o ne tik 
naujais tiksliniais teisės aktais, bet ir labiau pagerinus vykdymo užtikrinimą, dalijimąsi 
informacija ir vertinimą.


