
Bendrosios rinkos pertvarka

Šiuo metu Europos Sąjungai tenka spręsti svarbų uždavinį, kaip sukurti 
konkurencingą aplinką, kurioje būtų užtikrinama gerovė visiems jos piliečiams. 
Atslūgus finansinei krizei, ekonomika pamažu atsigauna, tačiau situacija tebėra 
trapi, o nedarbo lygis vis dar per aukštas. Didėjant pasaulio ekonomikos 
konkurencingumui, Europa turi pasinaudoti savo, kaip didžiausio pasaulyje 
prekybos bloko, padėtimi, kad patenkintų tiek vartotojų, tiek įmonių lūkesčius. 

Naujos technologijos keičia mūsų gyvenimus, o plečiantis interneto ekonomikai 
žmonėms atsiveria kaip niekad daug galimybių pirkti, parduoti ir bendrauti 
nepaisant sienų. Numatoma, kad 90 proc. būsimo ekonomikos augimo 
sudarys augimas už Europos ribų, todėl turime pasinaudoti bendrosios rinkos 
teikiamomis galimybėmis sudarydami sandorius su savo pagrindiniais prekybos 
partneriais, kas irgi padidins mūsų konkurencingumą. Įvykiai mūsų kaimynystėje 
ir klimato kaitos grėsmė primena būtinybę užsitikrinti prieinamos, saugios 
ir tvarios energijos tiekimą. Taip pat turime užtikrinti savo finansų sistemų 
stabilumą ir neleisti pasikartoti tokiai pat neseniai pasaulį sukrėtusiai krizei.

Prognozuojama, kad per ateinančius 15 metų Europos dalis pasaulio 
produkcijoje sumažės dvigubai. Todėl akivaizdu, kad Europos Sąjungai 
būtina dinamiškesnė, inovatyvesnė ir atviresnė bendroji rinka.

Skaitmeninė ekonomika ir inovacijos

Įmonės Europos Sąjungoje negali konkuruoti su likusiu pasauliu 
vien kaina – sėkmingai veiklai vystyti būtinos naujovės. 

Turėtume užtikrinti, kad finansuojant mokslinius tyrimus ir inovacijas daugiausia  
dėmesio būtų skiriama kompetencijai ir galimybėms lėšas skirti mažo ir vidutinio 

dydžio įmonėms (MVĮ). ES reglamentavimas turi būti lankstus ir pagrįstas 
naujausiais moksliniais įrodymais, kadangi dėl pernelyg griežtų arba painių teisės 

aktų verslininkai nesiryžta diegti novatoriškus produktus ar verslo modelius. 

Šiandien mes gaminame, 
parduodame, perkame, 
susisiekiame ir bendraujame 
skaitmeniniame pasaulyje, 
tačiau ES reglamentavimas 
atsilieka nuo pokyčių tempo. 

Reikėtų panaikinti esamas 
elektroninės komercijos kliūtis, 
kylančias dėl ženklinimo 
taisyklių reikalavimų, pardavimo 
skatinimo ir įmonių steigimo 
internetu reglamentavimo ir 
siuntinių pristatymo paslaugų 
nepatikimumo. ES taisyklės turėtų 
būti pritaikytos skaitmeniniam 
amžiui ir užtikrinti kuo lengvesnes 
sąlygas plėtoti verslą internete.
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Nuorodos

jeigu perkant internetu  būtų 
prieinamos visos ES prekės ir 

paslaugos.1

Europos analitinio centro, 
Bruegel instituto, ekspertai 

nustatė, kad tik 17 proc. 
geriausių novatorių 
informacijos ir ryšių 

technologijos (IRT) srityje 
visame pasaulyje yra iš ES. 
Palyginimui – JAV dirba net 

52 proc. IRT naujovių kūrėjų.2
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Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į JK 
atstovybę Europos Sąjungoje: ukrep@fco.gov.uk.



Ekonominės politikos ir tyrimų centro 
vertinimu8, Transatlantinės prekybos ir 
investicijų partnerystės (TTIP) sutartis 

turėtų didesnę įtaką nei visos kitos 
prekybos sutartys kartu sudėtos, o 
Europos namų ūkiai kasmet galėtų 

gauti papildomai 

545 
EUR

Būtinybė gilinti bendrąją rinką ir skatinti prekybą

Bendroji prekių ir paslaugų rinka 
yra Europos ekonomikos variklis, 
tačiau tebėra kliūčių tarpvalstybinei 
prekybai, ypač paslaugų srityje. 

Per artimiausius 18 mėnesių 
Komisija turėtų pasiūlyti tikslinius 
teisės aktus, skirtus pašalinti likusius 
suvaržymus, pradedant nuo statybos 
ir verslo paslaugų sektorių.

Europą sukrėtusi didžiausia mūsų laikų 
finansinė krizė jau praeity, tačiau daugelis 

šalių vis dar susiduria su didelių skolų, aukšto 
nedarbo lygio ir lėto augimo problemomis.

ES turėtų užtikrinti, kad finansinės paslaugos 
padėtų patenkinti realios ekonomikos poreikius 

– tam reikalinga stabili finansų sistema, 
kurioje nuostolių netektų padengti mokesčių 

mokėtojų pinigais ir kurioje nebūtų kliūčių 
teikti tarpvalstybinius kreditus bei kreditus 

mažo ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ).

Europos centrinis bankas (ECB), Komisija ir 
daugelis valstybių narių ragina imtis veiksmų, 
kad būtų skatinamas skaidrus ir tinkamai 
reglamentuojamas pakeitimas vertybiniais 
popieriais. Tai galėtų atverti kelią papildomam 

Geresnis reglamentavimas

Reglamentavimas sustiprina 
bendrąją rinką ir apsaugo 
vartotojus bei aplinką, tačiau 
verslui turi būti leidžiama kurti 
darbo vietas neužkraunant 
jam pernelyg didelės naštos. 
Nekonkurencingos įmonės 
reiškia, kad vartotojams kyla 
kainos, o pozicijas tenka užleisti 
tarptautiniams konkurentams.

Naujoji Komisija turėtų 
įsipareigoti siekti sumažinti 
reguliavimo naštą ir 
išspręsti verslui tenkančių 
administravimo ir reikalavimų 
laikymosi išlaidų klausimus. 

Teisės aktai pernelyg dažnai 
parengiami neįsigilinus į jų galimą 
poveikį verslui ir vartotojams 

ir neišanalizavus, ar iš tiesų 
reikalingi veiksmai ES lygmeniu.

Prieš pasiūlydama naują teisės 
aktą, Komisija turėtų surengti 
prasmingas konsultacijas dėl 
projekto  poveikio vertinimo. 

Reikėtų įsteigti atskirą 
nepriklausomą poveikio vertinimo 
tarybą, kuri kruopščiai išnagrinėtų 

galimą poveikį, ir tik tuomet 
projektas galėtų būti priimamas. 

Jeigu derybų metu projektas būtų 
reikšmingai pakeistas, taryba 

vėl turėtų išnagrinėti jo poveikį.

Didžiosios Britanijos pramonės konfederacijos 
tyrimo duomenimis, 60 %  įmonių greičiausiai 
sugrąžintų į užsienį perkeltą gamybą ir darbo 
vietas, jeigu ES pagerėtų reglamentavimas.

Tam, kad galėtume 
konkuruoti ir užtikrinti  
savo vartotojams 
geresnius sandorius, 
prioritetinis mūsų 
darbotvarkės klausimas 
turi būti laisvoji prekyba. 
ES turėtų sudaryti 
plataus užmojo laisvosios 
prekybos sutartis su 
JAV ir Japonija ir pradėti 
derybas su Kinija.

yra susijusios su prekyba su 
šalimis už ES ribų.7

Europos Komisijos duomenimis, 
Europos Sąjungoje ne mažiau kaip

10% darbo vietų 

Vartotojams ir 
verslui būtina 
prieinama, saugi 
ir tvari energija. 

Turime užbaigti kurti 
energijos vidaus 
rinką investuodami į 
naują infrastruktūrą, 
įskaitant 
tarpvalstybines 
jungiamąsias linijas, ir 
įgyvendindami visas  
Trečiojo energetikos 
paketo nuostatas. 

Energijos tiekimo saugumas ir klimato kaita

Kad investuotojai sukurtų infrastruktūrą, reikalingą energijos tiekimo 
saugumo ir klimato kaitos tikslams pasiekti, jiems būtinos garantijos. 

Turime susitarti dėl plataus užmojo klimato ir energetikos strategijos 
laikotarpiui iki 2030 m., kurios svarbiausi uždaviniai būtų sumažinti  

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 40 proc. ir sukurti visiškai 
veikiančią ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą.

Komisijos duomenimis, esant tinkamoms 
sąlygoms, pasiekus šį tikslą dujų importas 
sumažėtų beveik 10 proc. lyginant su 2010 

m. lygiu, nepaisant mažėjančio tiekimo 
iš įprastų šaltinių pačioje Europoje.4
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vertės tvariam ir ilgalaikiam ekonomikos 
finansavimui, nukreipiant šias lėšas ten, kur jų 
labiausiai reikia, ir padedant Europos įmonėms 
investuoti.6 

Komisijos duomenimis, sumažinus 
administracinę naštą 

ES BVP išaugtų 

1.4%9

Išsikėlę uždavinį sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 40 proc., galėtume mažomis sąnaudomis įgyvendinti 

klimato tikslus ir atverti kelią skubiai reikalingoms investicijoms į 
mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų infrastruktūrą.

Sumažinti 40%

Sukūrus labiau 
integruotą energijos 

rinką, padidėtų 
saugumas ir  

veiksmingumas,  
kadangi dujos ir 

elektra tekėtų ten, 
kur jų labiausiai 

reikia...

... ir iki 2030 
m. būtų galima 

sutaupyti net 70 
mlrd. eurų.3

70 mlrd. EUR

300 mlrd. EUR

Tokia suma 
prilygsta Danijos 

dydžio šalies 
ekonomikai.5

Remiantis 
Komisijos ataskaita, 

sumažinus kliūtis 
prekybai paslaugomis, 

ES BVP kasmet padidėtų

230 mlrd. EUR


