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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par vienotā tirgus stiprināšanu: brīvas pakalpojumu sniegšanas nākotne
(2020/2020(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/123/EK (2006. gada 
12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK (2005. gada 
7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/958 (2018. gada 
28. jūnijs) par samērīguma novērtēšanu pirms jaunas profesiju reglamentācijas 
pieņemšanas, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1724 (2018. gada 
2. oktobris), ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, 
procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza 
Regulu (ES) Nr. 1024/2012, 

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 19. aprīļa paziņojumu "21. gadsimta prasībām 
atbilstoša Eiropas mazumtirdzniecības nozare" (COM(2018)0219), 

– ņemot vērā 2018. gada 12. decembra rezolūciju par vienotā tirgus pasākumu kopumu1,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas pasūtīto 2019. gada 
februāra pētījumu "Ieguldījums izaugsmē: vienotais pakalpojumu tirgus — ekonomisku 
ieguvumu nodrošināšana iedzīvotājiem un uzņēmumiem",

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu par vienotā tirgus šķēršļu 
apzināšanu un mazināšanu (COM(2020)0093), 

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu par ilgtermiņa rīcības plānu 
vienotā tirgus noteikumu labākai īstenošanai un izpildei (COM(2020)0094), 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

A. tā kā Pakalpojumu direktīva un Profesionālo kvalifikāciju direktīva ir pamatinstrumenti 
pakalpojumu brīvas aprites šķēršļu mazināšanai Eiropas Savienībā, tomēr vienotā 
pakalpojumu tirgus potenciāls joprojām ir lielā mērā neizmantots;

B. tā kā pakalpojumi veido aptuveni 70 % no visas ES ekonomiskās darbības un līdzīgu 
nodarbinātības daļu, bet ES iekšējā tirdzniecībā pakalpojumu īpatsvars ir tikai aptuveni 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0511.
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20 %;

C. tā kā pētījumi liecina, ka iespējamie ieguvumi no vienotā pakalpojumu tirgus izveides, 
efektīvi īstenojot un labāk saskaņojot noteikumus, varētu būt vismaz 297 miljardi EUR, 
kas atbilst 2 % no ES IKP;

D. tā kā ES pašlaik saskaras ar ekonomikas recesiju un pieaugošu bezdarbu, ko izraisījusi 
Covid-19 pandēmija, un tāpēc vienotā pakalpojumu tirgus izveide ir gudrs un efektīvs 
veids, kā panākt ekonomikas izaugsmi bez papildu publiskajiem izdevumiem;

E. tā kā ir vajadzīgs integrētāks un savstarpēji savienots pakalpojumu tirgus, lai cīnītos pret 
klimata pārmaiņām, izveidotu ilgtspējīgu ekonomiku un pilnībā izmantotu Eiropas zaļā 
kursa potenciālu;

F. tā kā sadrumstalotība, ierobežojoši valstu noteikumi un pārmērīga reglamentēšana ne 
vien negatīvi ietekmē uzņēmumus, bet arī kaitē patērētājiem, kuriem ir mazāk izvēles 
iespēju un kuri saskaras ar augstākām cenām;

G. tā kā spēkā esošo noteikumu efektīva īstenošana un pārmērīgu prasību atcelšana ir 
atkarīga no dalībvalstīm;

H. tā kā spēkā esošo tiesību aktu nepilnīga īstenošana rada izpildes nepilnības, jo nepareizi 
īstenotu noteikumu efektīva izpilde varētu būt nepaveicams uzdevums;

I. tā kā apgrūtinošas administratīvās procedūras, atšķirīgi valstu noteikumi un jo īpaši 
šķēršļi piekļuvē vajadzīgajai informācijai ir radījuši diskrimināciju un sarežģījuši 
iesaistīšanos pārrobežu tirdzniecībā, jo īpaši mazākiem uzņēmumiem,

Vienotā tirgus šķēršļu mazināšana 

1. uzsver, ka vienotā tirgus, tostarp pakalpojumu brīvas aprites un personu brīvas 
pārvietošanās, veicināšana ir ārkārtīgi svarīga, lai pārvarētu Covid-19 izraisīto 
ekonomikas krīzi; mudina visas dalībvalstis pēc iespējas ātrāk atvieglot brīvas 
pārvietošanās ierobežojumus vienotajā tirgū;

2. uzsver, ka visā Eiropas Savienībā birokrātija, apgrūtinoša administratīvā prakse un 
pakalpojumu sniedzējiem uzlikti reglamentējoši ierobežojumi rada nepamatotus 
šķēršļus, kas samazina iedzīvotāju nodarbinātības iespējas, atņem patērētājiem izvēles 
iespējas un uzņēmējiem izdevības;

3. atgādina, ka Pakalpojumu direktīvas mērķis ir mazināt sadrumstalotību, padziļināt 
vienotā tirgus integrāciju un radīt nosacījumus, lai uzņēmumi un patērētāji varētu 
pilnībā realizēt savu potenciālu;

4. atgādina, ka Pakalpojumu direktīva un Profesionālo kvalifikāciju direktīva balstās uz 
savstarpēju atzīšanu, lai veicinātu pakalpojumu brīvu apriti;

5. pauž nožēlu, ka dalībvalstis bieži izmanto ar sabiedrības interesēm saistītus iemeslus, lai 
izolētu vietējo tirgu; uzsver, ka tādas prasības kā teritoriāli ierobežojumi un ekonomisko 
vajadzību pārbaudes rada nepamatotus šķēršļus pārrobežu uzņēmējdarbības veikšanai;
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6. atgādina, cik svarīgs ir Komisijas priekšlikums par pārskatītu paziņošanas procedūru 
pakalpojumu jomā; pauž nožēlu, ka priekšlikumu nevarēja pieņemt, jo Padomē netika 
panākta vienošanās;

7. norāda, ka Komisijas tiesību akta priekšlikuma par Eiropas pakalpojumu e-karti mērķis 
bija novērst atlikušos administratīvos šķēršļus; uzsver, ka šie šķēršļi pakalpojumu 
sniedzējiem izmaksā dārgi un turpina būtiski kavēt pārrobežu pakalpojumu sniegšanu 
vienotajā tirgū;

8. mudina dalībvalstis nodrošināt spēkā esošo tiesību aktu pareizu īstenošanu, izvairīties 
no pārmērīgas reglamentēšanas un nevajadzīgām prasībām, tādējādi veicinot pārrobežu 
pakalpojumu sniegšanu un nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus; 

9. aicina dalībvalstu parlamentus aktīvi iesaistīties, lai atbalstītu spēkā esošo noteikumu 
izpildi, un izmantot savas valsts iestāžu uzraudzības pilnvaras;

10. mudina ieinteresētās personas, uzņēmēju aprindas un sociālos partnerus izmanot savu 
ietekmi un aicināt valdības atjaunot Eiropas pakalpojumu nozari; 

Spēkā esošo tiesību aktu izpildes nodrošināšana

11. norāda, ka pakalpojumu brīva aprite ir vienotā tirgus pamatā un varētu sniegt 
ievērojamus ekonomiskus ieguvumus, ja vietējās un reģionālās iestādes, valstu tiesas un 
Komisija nodrošinātu noteikumu pienācīgu un aktīvu izpildi; 

12. norāda, ka par tiesību aktu nepareizu īstenošanu nākas maksāt uzņēmumiem un 
patērētājiem visā Eiropas Savienībā; mudina Komisiju piešķirt prioritāti izpildes 
pasākumiem un mazināt šķēršļus jomās ar ievērojamu ekonomisku ietekmi; 

13. uzsver, ka dalībvalstis pārāk bieži atsaucas uz sevišķi svarīgiem ar sabiedrības 
interesēm saistītiem iemesliem, kaitējot vienotajam pakalpojumu tirgum; aicina 
Komisiju pastiprināti uzraudzīt, cik efektīvi dalībvalstis transponē un īsteno tiesību 
aktus; 

14. mudina Komisiju izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai nodrošinātu spēkā esošo 
noteikumu pilnīgu izpildi; aicina piemērot paātrinātas pārkāpuma procedūras, ja tiek 
konstatēti būtiski attiecīgo tiesību aktu pārkāpumi;

15. aicina Komisiju aktīvāk nodrošināt efektīvu koordināciju un informācijas apmaiņu starp 
dalībvalstīm, lai pārrobežu pakalpojumu sniegšanā izvairītos no procedūru un pārbaužu 
dublēšanās;

16. mudina Komisiju un dalībvalstis īstenot ilgtermiņa rīcības plānu vienotā tirgus 
noteikumu labākai īstenošanai un izpildei, lai maksimāli izmantotu vienotā 
pakalpojumu tirgus potenciālu;

Regulējuma skaidrības uzlabošana: nacionālie informācijas portāli

17. uzsver, cik svarīga ir vienotā digitālā vārteja kā tiešsaistes piekļuves punkts ES un 
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valstu informācijai, procedūrām un palīdzības pakalpojumiem vienotajā tirgū; 

18. iesaka dalībvalstīm īstenot vienoto digitālo vārteju MVU draudzīgā veidā, sniedzot tajā 
lietotājorientētu informāciju, palīdzības pakalpojumus un procedūras, lai pēc iespējas 
padarītu to par virtuālu vienas pieturas aģentūru, un nodrošināt maksimālu uzsvaru uz 
lietotājiem; 

19. iesaka Komisijai un dalībvalstīm ar vienotās digitālās vārtejas starpniecību sistemātiski 
nodrošināt lietotājdraudzīgu informāciju par visiem jaunajiem ES tiesību aktiem, kas 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem rada tiesības vai pienākumus;

20. mudina dalībvalstis, ņemot vērā pašreizējo krīzi, paātrināt digitalizācijas procesu, īpaši 
attiecībā uz procedūrām, kas ietekmē uzņēmumus;

21. iesaka Komisijai palīdzēt katras dalībvalsts iestādēm izveidot nacionālu vienotā tirgus 
informācijas portālu, kurā patērētājiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem būtu pieejama 
šāda informācija:

a) kādi valsts un ES noteikumi uzņēmumiem jāievēro attiecīgajā dalībvalstī,
b) kādas darbības uzņēmumiem jāveic, lai izpildītu šos noteikumus, apkopojumā pa 

procedūrām un ar detalizētām norādēm,
c) kādi dokumenti un kad uzņēmumiem jāuzrāda vai jāiesniedz, 
d) ar kādām iestādēm uzņēmumiem jāsazinās, lai saņemtu vajadzīgās atļaujas, utt.;

22. ierosina, ka nacionālajiem informācijas portāliem būtu jāpalīdz ārvalstu uzņēmumiem, 
kas vēlas veikt uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī, kā arī vietējiem uzņēmumiem, 
kas vēlas eksportēt pakalpojumus un preces uz citām dalībvalstīm; 

23. mudina izmantot dalībvalstu nacionālo informācijas portālu sadarbību, lai nodrošinātu, 
ka uzņēmumiem, darbiniekiem un iedzīvotājiem tiek sniegta pareiza, visaptveroša un 
atjaunināta informācija; 

24. aicina Komisiju uzņemties koordinējošu lomu informācijas apmaiņā starp nacionālajiem 
informācijas portāliem;

25. uzsver, ka visiem nacionālajiem informācijas portāliem būtu jābūt piekļūstamiem, 
izmantojot vienoto digitālo vārteju;

26. aicina Komisiju nodrošināt, lai visās jaunajās direktīvās vai regulās, kas attiecas uz 
vienoto tirgu, būtu iekļauta prasība izveidot nacionālu informācijas kontaktpunktu;

Novērtējuma sniegšana: vienotā tirgus rezultātu apkopojums un ierobežotības rādītāji

27. atbalsta Komisijas sākotnējo iniciatīvu atjaunināt vienotā tirgus rezultātu apkopojumu ar 
jaunu rādītāju kopumu, kas ļautu novērtēt, kā dalībvalstis īsteno attiecīgos vienotā tirgus 
tiesību aktus;

28. iesaka atjauninātajā vienotā tirgus rezultātu apkopojumā analizēt attiecīgos jautājumus, 
raugoties no tiešo lietotāju perspektīvas, un novērtēt, vai ir atrisinātas, piemēram, 
SOLVIT iesniegtās problēmas un sūdzības;
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29. mudina Komisiju pieņemt kvantitatīvas un kvalitatīvas novērtēšanas metodi; norāda, ka 
ir svarīgi novērtēt, vai attiecīgās ES direktīvas tiek īstenotas savlaicīgi un tā, kā 
paredzējuši ES likumdevēji;

30. ierosina atjaunināto vienotā tirgus rezultātu apkopojumu sasaistīt ar pastāvošajiem 
ierobežotības rādītājiem un kartēt pakalpojumu ierobežojumus un attiecīgo ES tiesību 
aktu īstenošanas un izpildes atšķirīgos līmeņus;

31. aicina Komisiju atjaunināt pastāvošos ierobežotības rādītājus, lai palīdzētu dalībvalstīm 
noteikt, kurās jomās jācenšas mazināt ierobežojumus, un uzraudzīt ierobežojumu 
mazināšanas pūliņus;

32. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Koronavīrusa pandēmijas izraisītā krīze ir tikai pasteidzinājusi vajadzību pilnībā atraisīt 
pakalpojumu nozares potenciālu izaugsmei un nodarbinātībai. Tāpēc pakalpojumu brīvai 
apritei vienotajā tirgū jābūt politiskās darba kārtības prioritātei. Šīs rezolūcijas mērķis ir 
sniegt lielāku skaidrību un pārredzamību uzņēmumiem un patērētājiem un risināt vienotā 
tirgus sadrumstalotības problēmu, atgādinot dalībvalstīm, ka tām ir pienākums pilnībā īstenot 
Pakalpojumu direktīvas burtu un garu.

Tāpēc referents iesaka I) tieši mazināt vienotā tirgus šķēršļus dalībvalstīs, II) nodrošināt spēkā 
esošo tiesību aktu pienācīgu izpildi, III) izveidot nacionālus informācijas portālus, lai 
uzlabotu regulatīvo skaidrību, un IV) nodrošināt papildu novērtēšanas instrumentus, 
izmantojot vienotā tirgus rezultātu apkopojumus un ierobežotības rādītājus.

Pakalpojumu neizmantotais potenciāls izaugsmei un nodarbinātībai 

Pakalpojumu nozare ir neaizstājams Eiropas Savienības izaugsmes dzinējspēks. Tā veido 
aptuveni 70 % no ES IKP un līdzīgu nodarbinātības daļu. Pakalpojumu sniegšanas iedaba 
nosaka to, ka nozarei ir spēcīgas savstarpējas saiknes ar citām ekonomikas nozarēm, 
piemēram, ražošanu un digitālo ekonomiku. Tāpēc labāk funkcionējošs iekšējais pakalpojumu 
tirgus ir izšķirošs priekšnoteikums konkurētspējīgākai un inovatīvākai Eiropas ekonomikai. 

Pakalpojumu direktīva un Profesionālo kvalifikāciju direktīva ir bijušas svarīgi atskaites 
punkti, lai mazinātu Eiropas Savienībā pastāvošos šķēršļus pakalpojumu brīvai apritei. Tomēr 
vienotā pakalpojumu tirgus potenciāls joprojām ir lielā mērā neizmantots. Pat pēc vairākiem 
gadiem direktīvas joprojām nav pilnībā īstenotas visās dalībvalstīs. Ir pietiekami daudz 
pierādījumu tam, ka birokrātija, diskriminējoša prakse un reglamentējoši ierobežojumi rada 
nepamatotus šķēršļus, kas samazina iedzīvotāju nodarbinātības iespējas, atņem patērētājiem 
izvēles iespējas un uzņēmējiem izdevības. Vienotā tirgus izveidi kavē arī nepietiekami 
izpildes pasākumi, un tas attiecas gan uz Komisiju, gan vietējām, reģionālajām un valsts 
iestādēm. 

Koronavīrusa pandēmijas izraisītas nepieredzēti smagas recesijas draudu un bezdarba 
pieauguma apstākļos vērienīgai Eiropas atbildei ir ārkārtīgi svarīga nozīme. Vienota 
pakalpojumu tirgus izveide ir viena no nedaudzajām jomām, kurās iespējams radīt izaugsmi, 
nepalielinot valsts parādu. Pētījumi liecina, ka ieguvumi no pakalpojumu noteikumu efektīvas 
īstenošanas un labākas saskaņošanas varētu būt vismaz 297 miljardi EUR, kas atbilst 2 % no 
ES IKP. 

Vienotā tirgus šķēršļu mazināšana dalībvalstīs 

Tiesību aktu nepietiekama īstenošana un neizpilde kaitē gan patērētājiem, gan pakalpojumu 
sniedzējiem Eiropas Savienībā. MVU īpaši cieš no birokrātijas un nepamatotiem 
administratīviem šķēršļiem. Dažas dalībvalstis diemžēl bieži izmanto ar sabiedrības interesēm 
saistītus iemeslus, lai izolētu vietējo tirgu. Jo īpaši pārmērīga reglamentēšana, apgrūtinošas 
juridiskās formas prasības, teritoriāli ierobežojumi un ekonomisko vajadzību pārbaudes kavē 
pakalpojumu sniegšanu un izslēdz no tirgus atsevišķas ieinteresētās personas. 

Šajā ziņā referents atzinīgi vērtē Komisijas darbu administratīvo šķēršļu mazināšanā, 
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piemēram, priekšlikumu par e-karti, un uzsver, ka ir svarīgi MVU draudzīgā veidā īstenot 
spēkā esošos tiesību aktus, piemēram, par vienotu digitālo vārteju.

Spēkā esošo tiesību aktu izpildes nodrošināšana

Pakalpojumu tirdzniecībā Eiropas Savienībā iesaistīti uzņēmumi un patērētāji, kas saskaras ar 
šķēršļiem un vilšanos, bieži uzsver, ka viņu problēmas neizriet no tiesību aktu trūkuma. Tās 
drīzāk rada nopietni trūkumi spēkā esošo noteikumu īstenošanā un izpildē.

Visas dalībvalstis ir kopīgi atbildīgas par ES iekšējās pakalpojumu tirdzniecības kopīgo 
noteikumu transponēšanu, īstenošanu un izpildi. Referents apzinās dalībvalstu atšķirīgās 
realitātes un ar valstu tirgu atvēršanu lielākai konkurencei saistītās grūtības. Svarīgi ir arī atzīt 
sasniegto progresu. Tomēr nebūtu pieļaujami dubulti standarti vai izņēmumi. Tāpat arī 
koronavīrusa krīzi dalībvalstīm nevajadzētu izmantot kā ieganstu, lai kārtējo reizi atliktu 
attiecīgo vienotā tirgus noteikumu īstenošanu. Gluži pretēji, ir jāgādā, lai eiropieši varētu 
tirgoties pēc iespējas brīvi un tādējādi atbalstīt pēckrīzes atveseļošanos, kā arī uzlabot Eiropas 
ilgtermiņa izaugsmes trajektoriju. 

Šo iemeslu dēļ referents atzinīgi vērtē Komisijas neseno paziņojumu "Ilgtermiņa rīcības plāns 
vienotā tirgus noteikumu labākai īstenošanai un izpildei" un atbalsta tajā izklāstītās 
iniciatīvas. Tomēr referents arī vēlas, lai Komisija apņēmīgāk nodrošinātu izpildi. Lietderīgi 
jāizmanto pilns instrumentu kopums, tostarp paātrinātas pārkāpuma procedūras. Ja 
nepietiekama tiesību aktu īstenošana dalībvalstīs atņem Eiropas iedzīvotājiem iespējas un 
kavē Eiropas ekonomikas konkurētspēju, dalībvalstīm jārēķinās ar sekām.

Regulējuma skaidrības uzlabošana: nacionālie informācijas portāli

Ierosinot, pieņemot un īstenojot Eiropas tiesību aktus, ir svarīgi pastāvīgi saņemt informāciju 
no uzņēmējiem, kuriem būtu jāgūst labums no attiecīgā regulējuma. Vienotais pakalpojumu 
tirgus nav izņēmums. Uzņēmumi un patērētāji visā Eiropā uzsver, ka praksē bieži ir ļoti grūti 
iegūt vajadzīgo informāciju par to, kādi noteikumi un kādas procedūras jāievēro un ar kādām 
iestādēm jāsazinās dalībvalstī, kurā tie vēlas veikt uzņēmējdarbību. Turklāt informācija bieži 
ir pieejama tikai vietējā valodā. Kā norādīts Komisijas ļoti svarīgajā paziņojumā "Vienotā 
tirgus šķēršļu apzināšana un mazināšana", 36 % uzņēmumu, kas mēģina nodarboties ar 
tirdzniecību vienotajā tirgū, ziņo par valodas barjerām. Šā iemesla dēļ MVU bieži atsakās no 
jebkādiem mēģinājumiem. 

Ņemot vērā šo realitāti, referents uzskata, ka ir vajadzīga koordinētāka pieeja attiecībā uz 
informācijas apmaiņu uz vietas konkrētās dalībvalstīs. Tāpēc vienā no ziņojumā minētajām 
priekšlikumu kopām ir ierosināts izveidot nacionālus informācijas portālus, lai palielinātu 
vienotās digitālās vārtejas labvēlīgo ietekmi. Šie portāli apvienotu pastāvošos kontaktpunktus 
vienā vispārējas piekļūstamības portālā un informētu uzņēmumus un patērētājus par visām ar 
uzņēmējdarbības veikšanu saistītajām obligātajām prasībām. Visai informācijai būtu jābūt 
pieejamai ne vien vietējā, bet arī angļu valodā.

Komisijai būtu jākoordinē atsevišķu nacionālo informācijas portālu darbība, un visai 
informācijai būtu jābūt piekļūstamai, izmantojot vienoto digitālo vārteju. Tas būtu tikai 
loģisks pirmais solis ceļā uz Eiropas iekšējās pakalpojumu tirdzniecības veicināšanu — dot 
uzņēmumiem iespēju uzzināt, kādi noteikumi un kādas procedūras tiem jāievēro. 
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Novērtējuma sniegšana: vienotā tirgus rezultātu apkopojums un ierobežotības rādītāji

Lai uzlabotu vienoto pakalpojumu tirgu, ļoti svarīga nozīme ir dalībvalstu rezultātu 
novērtēšanai gan attiecībā uz tiesību aktu īstenošanu, gan informācijas sniegšanu. Tā ļauj 
dalībvalstīm mācīties vienai no otras paraugprakses un ir svarīgs faktors, kas tām liek 
nodrošināt spēkā esošo (un gaidāmo) Eiropas tiesību aktu efektīvāku darbību. 

Šajā sakarā referents stingri atbalsta vienotā tirgus rezultātu apkopojuma izmantošanu un 
Komisijas apņemšanos atjaunināt to ar jauniem rādītājiem. Rezultātu apkopojumu ir 
iespējams izmantot vēl aktīvāk, piemēram, ieviešot kvantitatīvus un kvalitatīvus rādītājus un 
sarindojot dalībvalstis atbilstoši to pakalpojumu tirdzniecības atvērtībai. Tas ļautu 
patērētājiem un uzņēmumiem pārliecināties par konkrētās jomās panākto progresu un ļautu 
Komisijai piešķirt prioritāti izpildes pasākumiem jomās, kas īpaši atpaliek.

Kopumā referents uzskata, ka Eiropas vienoto pakalpojumu tirgu var izveidot tikai ar 
Parlamenta, Komisijas un katras atsevišķas dalībvalsts kopīgām pūlēm, kas nozīmē ne vien 
jaunu, mērķorientētu tiesību aktu pieņemšanu, bet arī — un jo īpaši — daudz labāku spēkā 
esošo tiesību aktu izpildi, informācijas apmaiņu un rezultātu novērtēšanu.


