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Delegacijoms priede pateikiamas Tarybos išvadų dėl artimiausio dešimtmečio vidaus rinkos 

prioritetų projektas – Konkurencingumo tarybos pasiūlymas dėl Lisabonos darbotvarkės 

po 2010 m., kurį Nuolatinių atstovų komitetas parengė 2009 m. lapkričio 18 d. posėdyje.

Konkurencingumo tarybos prašoma priimti išvadas 2009 m. gruodžio 3–4 d. įvyksiančiame 

posėdyje.
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PRIEDAS

Tarybos išvadų dėl artimiausio dešimtmečio vidaus rinkos prioritetų projektas. 

Konkurencingumo tarybos pasiūlymas dėl Lisabonos darbotvarkės po 2010 m.

TARYBA (Konkurencingumas),

PRIMINDAMA savo 2009 m. rugsėjo 24 d. posėdžio išvadas dėl vidaus rinkos veikimo gerinimo,

1. PAŽYMI, kad vidaus rinka yra ES integracijos kertinis akmuo ir dabartinės ekonominės 

padėties sąlygomis įrodė savo atsparumą, ir kad ES turėtų padaryti išvadas ateičiai, 

atsižvelgdama į finansų ir ekonomikos krizės poveikį vidaus rinkai. Globalios ekonomikos 

sąlygomis stipri vidaus rinka užtikrina tvarų augimą ir darbo vietas. PABRĖŽIA, kad ES, 

norėdama įveikti naujus sunkumus, turi toliau stiprinti ir gilinti savo vidaus rinką. 

Atsižvelgdama į naujos sudėties Komisijos sudarymą ir atnaujintą ES ekonomikos augimo ir 

darbo vietų kūrimo strategiją, ES turėtų dabartinius sunkumus paversti galimybėmis ir 

parengti aiškią bei nuoseklią konkurencingumo strategiją, kuri ateinanti dešimtmetį prisidėtų 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo. Todėl SUSITARIA, kad remiantis strateginiais 

prioritetais reikia imtis veiksmų tose srityse, kuriose jie duotų didžiausią naudą piliečiams, 

vartotojams ir įmonėms (ypač MVĮ ir labai mažoms įmonėms);

2. MANO, kad artimiausius keletą metų yra ypač didelis poreikis dirbti keliose svarbiausiose 

srityse, įskaitant vis dar esančių kliūčių pašalinimą. Todėl PALANKIAI VERTINA 

Komisijos iniciatyvą suteikti naują impulsą vidaus rinkai, tai laikant strateginiu naujos 

sudėties Komisijos tikslu;

3. SU PASITENKINIMU PAŽYMI, kad Komisija ketina atlikti didelės apimties vidaus rinkos 

analizę, įskaitant galiojančių teisės aktų įvertinimą; PABRĖŽIA, kad šiuo požiūriu yra 

reikalingas veiksmingas darbo koordinavimas, ir PRAŠO naujos sudėties Komisijos pateikti 

naują dokumentų rinkinį vidaus rinkos srityje, prireikus įtraukiant pasiūlymus dėl konkrečių 

veiksmų ir naujų iniciatyvų; RAGINA Komisiją atsižvelgti į infrastruktūros tinklų poreikius, 

atkreipti tinkamą dėmesį į socialinį aspektą bei visuotinės svarbos paslaugas ir tuo pat metu 

užtikrinti, kad MVĮ gautų naudą; 
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4. Artėjant šiam naujam vidaus rinkos vystymosi etapui, DAR KARTĄ PATVIRTINA, kad 

svarbu laiku ir veiksmingai įgyvendinti šiuo metu vidaus rinkos srityje vykdomas priemones, 

pasinaudojant vienos bendros rinkos peržiūros metu pasiektais rezultatais, ypač partneryste ir 

įrodymais grindžiamu ir į poveikį orientuotu metodu; 

5. PRIMENA, kad būtinos praktinės priemonės tolesniam vidaus rinkos veikimo gerinimui, ypač

praktinės informacijos teikimas, administracinis bendradarbiavimas ir teisės aktų vykdymas, 

įskaitant problemų sprendimą. PRIMENA, kad ES gali pasitelkti įvairias priemones, įskaitant 

derinimą ir abipusį pripažinimą atitinkamose srityse. SUTINKA, kad siekiant užtikrinti 

veiksmingą ir vidaus rinkai palankią reglamentavimo sistemą, reikia nustatyti veiksmų 

prioritetus ir gerinti teisės aktų struktūrą, taikymą, stebėseną ir vykdymą;

6. PABRĖŽIA, kad norint užtikrinti vidaus reglamentavimo ir išorės konkurencingumo 

suderinamumą, atliekant pasiūlymų dėl ES teisės aktų poveikio vertinimą svarbu atsižvelgti 

ne tik į poveikį ekonomikos, socialinėje ir aplinkos srityse, bet ir į išorės aspektus;

Pagrindinės sritys

Paslaugos ir prekės

7. PABRĖŽIA, kad paslaugų sektorius yra esminis būsimo augimo ir darbo vietų kūrimo 

šaltinis. Paslaugų direktyva yra esminis žingsnis sudarant palankesnes sąlygas laisvam 

paslaugų judėjimui. Naujų paslaugų paklausa ateityje toliau didės. Atsižvelgiant į tai, reikėtų 

apsvarstyti papildomas priemones, kuriomis siekiama reikiamose srityse pagerinti 

tarpvalstybinį paslaugų teikimą;
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8. PABRĖŽIA, kad yra svarbu užtikrinti veiksmingą ir skaidrų Paslaugų direktyvos tarpusavio 

vertinimo procesą, kuris leis padaryti įrodymais grindžiamas išvadas dėl politikos, padės 

užtikrinti kokybišką įgyvendinimą valstybėse narėse ir kuriuo remiantis 2010 m. 

gruodžio mėn. bus parengta apibendrinamoji ataskaita kartu su pasiūlymais dėl papildomų 

iniciatyvų atitinkamose srityse; Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų imtasi 

šiam procesui reikiamų priemonių, įskaitant išteklių skyrimą;

9. DAR KARTĄ PATVIRTINA laisvo prekių judėjimo ir gaminius reglamentuojančio 

dokumentų paketo veiksmingo įgyvendinimo svarbą;  RAGINA Komisiją toliau derinti 

galiojančius derinamuosius Bendrijos teisės aktus su šia nauja teisine sistema, padėti 

valstybėms narėms ją įgyvendinti ir užkirsti kelią nepagrįstoms prekių laisvo judėjimo 

kliūtims srityje, kurioje teisės aktai dar nėra suderinti; RAGINA taikyti platesnį požiūrį į 

rinkos priežiūrą 1, kuri yra būtina priemonė užtikrinant gaminių saugumą, sudarant sąlygas 

prekybai ir stiprinant pasitikėjimą vidaus rinka; 

10. PABRĖŽIA standartizavimo, kuris veikia kaip inovacijų katalizatorius, svarbą ir 

PALANKIAI VERTINA Komisijos iniciatyvą peržiūrėti Europos standartizavimo sistemą, 

ypač atkreipiant dėmesį į sklandžiai veikiančias nacionalines struktūras; PRAŠO Komisijos 

atkreipti ypatingą dėmesį į paslaugų sektorių;

Vartotojai

11. PABRĖŽIA, kad siekiant sustiprinti vartotojų pasitikėjimą ir pasinaudoti jos teikiamomis 

galimybėmis, yra būtina sklandžiai veikianti vidaus rinka. Norint sudaryti vartotojams 

galimybes prisidėti prie konkurencingos rinkos vystymosi, reikalinga aktyvi vartotojų 

politika. PATVIRTINA toliau skirsianti ypatingą dėmesį siūlomai Direktyvai dėl vartotojų 

teisių siekdama, kad būtų sukurta gerai veikianti vidaus rinka ir kad iš to naudą gautų tiek 

vartotojai, tiek įmonės (įskaitant MVĮ), pasiekiant tinkamą aukšto vartotojų apsaugos lygio ir 

sklandaus vidaus rinkos veikimo pusiausvyrą;

  
1 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, 

nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir 
panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93.
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PABRĖŽIA, kad norint pagerinti vidaus rinkos veikimą ypač svarbu daugiausia dėmesio 

skirti kliūčių, apsunkinančių ir pabranginančių įmonių ir vartotojų tarpvalstybinius sandorius, 

įskaitant elektroninę komerciją, pašalinimui; 

Intelektinės nuosavybės teisės

12. PABRĖŽIA, kad norint didinti Europos įmonių konkurencingumą svarbu sukurti Bendrijos 

patentą, įsteigti Europos patentų ir Bendrijos patentų teismą ir toliau gerinti intelektinės 

nuosavybės teisių apsaugą ir gynimą; PALANKIAI VERTINA Komisijos ketinimą pateikti 

išsamią strategiją intelektinės nuosavybės teisių srityje;

13. PABRĖŽIA, kad norint prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo svarbu 

pasiekti susitarimą šioje srityje ir prisidėti prie laisvo žinių ir inovacijų judėjimo („penktosios 

laisvės“) įgyvendinimo vidaus rinkoje; 

Išorės aspektai

14. PABRĖŽIA, kad sklandžiai veikianti vidaus rinka yra ypač svarbi ES išorinės 

konkurencingumui; PABRĖŽIA, kad reikia užtikrinti, kad ES rinka toliau būtu atvira 

pasauliui, o kitos rinkos būtų atviros prekybai su mumis, toliau reikalaujant vis atviresnių 

rinkų, kurios turėtų teikti tarpusavio naudą. Sklandus prekybos ir investicijų srautų judėjimas 

ES viduje, taip pat tarp ES ir mūsų išorinių prekybos partnerių yra esminė ilgalaikio 

produktyvumo, augimo ir gerovės sąlyga. PAŽYMI, kad šiuo požiūriu vidaus politika ir 

išorės politika turėtų viena kitą stiprinti; 

15. SUTINKA, kad atnaujintoje ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijoje turi 

būti aiški darbotvarkė išorės santykių srityje, kurioje būtų nustatytos konkrečios ir nuoseklios 

priemonės, kuriomis siekiama pasinaudoti išorės prekybos ir atvirumo teikiama nauda ES 

konkurencingumui bei spręsti visus susijusius uždavinius, įskaitant skatinimą ES galimybės 

patekti į trečiąsias rinkas remiantis tarptautiniu lygiu sutartomis taisyklėmis, ypač 

susijusiomis su sąžininga konkurencija ir intelektinės nuosavybės teisių apsauga;



16112/09 nva/JAV 6
PRIEDAS DG C 1 LT

16. PABRĖŽIA, kad šiomis priemonėmis, laikantis ankstesnių politikos iniciatyvų, ypač 

Globalios Europos strategijos, būtų siekiama, inter alia, lengvesnio geresni galimybių patekti 

į rinkas, daugiašalio prekybos liberalizavimo pagal Dohos derybų raundą, taip pat 

subalansuotų ir išsamių laisvos prekybos susitarimų, remiantis  Globalios Europos strategijoje 

nustatytais esminius ekonominius kriterijais ir politikos tikslais;

17. Be to, PAŽYMI, kad svarbu vesti dialogus reglamentavimo srityje ir kad reikėtų aktyviai 

vykdyti tam tikras skaidrumo ir bendradarbiavimo stiprinimo priemones, ir šiuo požiūriu: 

a) PABRĖŽIA esminį atvirų tarptautinių standartų, susijusių su pateikimu į rinkas ir 

prekybos kliūčių šalinimu, vaidmenį; PABRĖŽIA, kokie svarbūs yra su tarptautiniais 

standartais susiję standartų priėmimo teisės aktai, atitikties vertinimo procedūros (ypač 

gamintojo atitikties deklaracijos), o kitais atvejais – bendradarbiavimas akreditavimo ir 

rinkos priežiūros srityse; 

b) PRAŠO Komisijos kartu su valstybėmis narėmis, remiantis esama patirtimi, išnagrinėti 

galimybę sukurti išsamų internetinį informacijos šaltinį, kuriame būtų pateiktos su 

prekyba prekėmis, paslaugomis ir investicijomis susijusios taisyklės ir normos, siekiant 

užtikrinti ūkio subjektams didesnį skaidrumą.

c) RAGINA Komisiją ir valstybes nares stiprinti pastangas diegiant efektyviausias ir 

verslui palankiausias muitų procedūras pasaulyje, siekiant sudaryti palankias sąlygas 

prekybai, stiprinti tiekimo grandinių saugumą, sveikatos priežiūrą, saugą, o taip pat 

intelektinės nuosavybės teisių bei aplinkos apsaugą; 
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Veiklos koordinavimas ir tolesni veiksmai

18. PABRĖŽIA, kad reikia veiksmingiau koordinuoti veiklą skirtingose politikos srityse 

(įskaitant vidaus rinkos politikos ir prekybos politikos koordinavimą), siekiant užtikrinti, 

kad būtų identifikuoti ES įmonių (įskaitant MVĮ) konkurencingumui svarbiausi klausimai ir 

imtasi veiksmų jiems spręsti; PRAŠO Komisijos gerinti klausimų, susijusių su vidaus rinka, 

koordinavimą visose jos vykdomos politikos srityse ir SUTINKA vykdydama veiklą 

horizontaliose srityse laikytis panašaus požiūrio; 

19. PABRĖŽIA, kad reikia įvertinti išorės darbotvarkės įtaką ES ekonomikos augimui bei 

konkurencingumui ir imtis tolesnių atitinkamų veiksmų. Vienas iš tokių veiksmų turėtų būti 

pačios ES ir trečiųjų šalių atvirumo įvertinimas, siekiant užtikrinti, kad ES įmonės veiktų 

išties pasaulinėje konkurencinėje aplinkoje; 

20. LAUKIA, kol Komisija pateiks plataus užmojo priemones vidaus rinkos srityje, įskaitant 

būsimą vidaus rinkos dokumentų rinkinį; PRAŠO Komisijos reguliariai informuoti 

Konkurencingumo tarybą apie pažangą šioje srityje;

21. DAR KARTĄ PATVIRTINA ketinanti toliau, remdamasi Komisijos teikiama informacija, 

kasmet atlikti horizontalių vidaus rinkos klausimų peržiūrą, įskaitant vidaus rinkos išorės 

aspektus, siekdama, kad būtų sukurta gerai veikianti vidaus rinka. 

______________


