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1. ĮŽANGA 

1.1. Apie vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI) 

Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI) – tai informacinėmis technologijomis pagrįstas 
informacinis tinklas, suteikiantis galimybę ES valstybių narių (taip pat Norvegijos, 
Islandijos ir Lichtenšteino)1 nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijoms 
greitai ir lengvai bendrauti su atitinkamomis institucijomis kitose šalyse. Ją sukūrė 
Europos Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. 

IMI apima, visų pirma:  

•  daugiakalbės paieškos funkciją, padedančią kompetentingoms 
institucijoms nustatyti, kokios jai analogiškos institucijos veikia kitoje šalyje; 

•  iš anksto išverstus klausimus ir atsakymus tiems atvejams, kai gali 
prireikti informacijos iš užsienio, taip pat kelių kalbų porų automatinį 
vertimą2; ir 

•  stebėjimo mechanizmą, kuris sudaro galimybę naudotojams stebėti, kas 
vyksta su jų pateiktomis užklausomis dėl informacijos, o IMI 
koordinatoriams nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu – įsikišti iškilus 
problemoms. 

Šiuo metu IMI naudojama administracinio bendradarbiavimo tikslu įgyvendinant 
Profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyvą3 ir Paslaugų direktyvą4. 

Svarbu pažymėti, kad, tokia kokia ji yra dabar, IMI nėra tinkama naudoti vartotojams ar 
įmonėms. Tai yra priemonė, skirta tik valdžios institucijoms, atsakingoms už tam tikras 
politikos sritis, kurias ji palaiko.  

1.2. Ataskaitos tikslas 

Tai yra pirmoji metinė ataskaita dėl IMI. Joje išdėstyti pagrindiniai 2010 m. įvykiai, 
susiję su sistemos naudojimu ir tolesniu plėtojimu, taip pat su teisiniais klausimais, 
mokymu ir reklama. 

Ataskaitos pabaigoje pateiktose rekomendacijose nurodyti veiksmai, kurių turėtų imtis 
Komisijos tarnybos, valstybės narės ir IMI koordinatoriai valstybėse narėse, kad 
užtikrintų tolesnį sklandų IMI veikimą ir potencialo plėtotę. 

                                                 
1 Šiame dokumente sąvoka „valstybės narės“ bus naudojama kalbant apie Europos ekonominės 

erdvės valstybes nares, t. y. visas ES valstybes nares ir Norvegiją, Islandiją bei Lichtenšteiną. 
2 Po 2010 m. gruod˛io 16 d. Bendrojo teismo sprendimo byloje T-19/07 Systran prie� Komisiją 

(kol kas nepaskelbtas) Komisija nusprendė sustabdyti IMI naudojamos automatinio vertimo 
priemonės ECTM taikymą. Komisijos tarnybos šiuo metu siekia surasti tinkamą alternatyvų 
sprendimą.  

3 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22).  

4 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų 
vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).  



LT 5  LT 

Ši ataskaita turėtų būti suprantama išsamesnės Komisijos tarnybų kartu su valstybėmis 
narėmis parengtos pažangos, padarytos gerinant praktinį vidaus rinkos veikimą, kaip 
raginama 2009 m. rugsėjo 24 d. Konkurencingumo tarybos išvadose, ataskaitos 
kontekste. Ji taip pat siejasi su Komisijos veikla gerinant tarpvalstybinių e. vyriausybės 
infrastruktūrų veikimą ir didinant efektyvumą5 ir kitais veiksmais, kuriais remiamas 
geresnis vidaus rinkos veikimas (kaip antai SOLVIT6).  

1.3. Reikšmingiausi dalykai 

2010-ieji buvo IMI konsolidacijos metai. Po etapo, kurio metu buvo bandomos ir per 
trumpą laiką parengtos naudoti naujos dviejų politikos sričių reikalavimus atitinkančios 
funkcijos, dabar IMI veikia abiejose srityse. Todėl 2010 m. daugiausia dėmesio buvo 
skiriama skatinimui naudoti sistemą ir jos naudojimo stebėsenai, sistemos gerinimui, 
atsižvelgiant į naudotojų atsiliepimus, ir būsimos IMI plėtros strategijos rengimui. 

2010 m. IMI tinklas toliau sparčiai augo. 2010 m. gruodžio mėn. IMI buvo 
užsiregistravusios 5737 kompetentingos institucijos, palyginti su 4508 metų pradžioje – 
tai rodo 27 % augimą. Apsikeitimų informacija skaičius abejose politikos srityse, kuriose 
IMI naudojama, taip pat toliau augo, visų pirma profesinių kvalifikacijų srityje, kur, 2009 
m. padidėjęs keturgubai, jis išaugo dar 31 % (žr. 2 skyrių).  

2010 m. pasirodė 2.0, 2.1 ir 2.2 IMI versijos, kurios taip pat visiškai pritaikytos Paslaugų 
direktyvoje numatytai įspėjimo sistemai palaikyti (3 skyrius). Komisija paskelbė 
duomenų apsaugos IMI ataskaitą (4 skyrius) ir, artimai bendradarbiaudama su 
nacionaliniais IMI koordinatoriais, pasiūlė naują IMI vartotojų mokymo formą 
(mokymas grupėmis pagal sektorius, 5 skyrius).  

2010 m. birželio mėn. ISA (Europos viešojo administravimo institucijų sąveikos 
sprendimų) komitetas patvirtino 1 000 000 EUR IMI tolesnės plėtros ir nuolatinės 
priežiūros iki 2011 m. birželio mėn. finansavimą (3 skyrius). 

1.4. IMI tinklas 

Tinklo koordinatoriai ir toliau aktyviai ir konstruktyviai bendradarbiavo. IMAC IMI 
darbo grupė 2010 m. tris kartus susitiko aptarti būsimos programinės įrangos kūrimo 
prioritetų, IMI plėtros kitose politikos srityse ir visuomenės informavimo veiklos. 

Kasdieninis bendradarbiavimas per nacionalines pagalbos tarnybas bei Komisijos 
pagalbos tarnybą taip pat buvo labai sėkmingas (žr. 5 skyrių).  

Tačiau kai kurios valstybės narės pranešė turinčios problemų dėl ribotų išteklių ir didelės 
IMI koordinatorių vaidmenį atliekančių darbuotojų kaitos, kuri apsunkinąnti tęstinumą.  

                                                 
5 Žr. Europos e. vyriausybės veiksmų planą, paskelbtą 2010 m. gruodžio 15 d. COM (2010) 743 

galutinis. 
6 http://ec.europa.eu/solvit/. 
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1 pav. IMI tinklas 

2. IMI NAUDOJIMAS 

2.1. Tinklas toliau sparčiai auga 

2010 m. toliau smarkiai augo IMI registruotų kompetentingų institucijų iš visos ES 
skaičius. 2010 m. kovo mėn. Maljorkos salos (Ispanija) Lloret de Vistalegre savivaldybė 
tapo 5000-aja prie IMI prisijungusia institucija. 

2010 m. tinklas daugiausia augo dėl registracijų paslaugų srityje, visų pirma 
savivaldybių, kurios dažnai turi horizontalias labai įvairių Paslaugų direktyvos sričių 
kompetencijas. 

Daug valdžios institucijų užregistruotos IMI tiek pagal Profesinių kvalifikacijų direktyvą, 
tiek pagal Paslaugų direktyvą; tai rodo, kad IMI turi dideles galimybes kurti sinergijas: 
institucijos, kurių kompetencija apima kelias politikos sritis, turi išmokti naudotis tik 
viena nauja IT sistema, jos turi nuolat atnaujinti savo kontaktinius duomenis tik vienoje 
vietoje ir gali stebėti visą apsikeitimą informacija su užsienio institucijomis toje pačioje 
vietoje. 
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2 pav. IMI užregistruotos valdžios institucijos pagal teisėkūros sritis 

Valstyb
ė narė+ 

Profesinė 
kvalifikacija Paslaugos 

Profesinė 
kvalifikacija ir 

paslaugos 

Iš viso IMI 
užregistruota 

valdžios 
institucijų 

AT 4 46 6 56 
BE 6 63 14 83 
BG 3 9 4 16 
CY 6 72 12 90 
CZ 4 280 7 291 
DE 184 1455 152 1791 
DK 9 7 14 30 
EE 3 16 5 24 
ES 17 757 68 842 
FI 3 11 2 16 
FR 8 185 94 287 
GR 65 119 5 189 
HU 4 56 8 68 
IE 9 10 9 28 
IS 7 1 1 9 
IT 1 2 27 30 
LI 1 0 6 7 
LT 2 67 5 74 
LU 2 1 3 6 
LV 7 36 4 47 
MT 8 23 6 37 
NL 5 536 3 544 
NO 5 9 3 17 
PL 76 346 34 456 
PT 8 134 7 149 
RO 11 28 4 43 
SE 3 35 3 41 
SI 3 7 5 15 
SK 5 15 1 21 
UK 19 408 3 430 

Iš viso 488 4734 515 5737 

 

2.2. Naudotojų atsiliepimai iš esmės teigiami 

35 % aktyvių IMI naudotojų, kurie 2010 m. užpildė naudotojų pasitenkinimo anketą, 
mano, kad IMI yra labai intuityvi ir lengva naudoti sistema, 58 % mano, kad ja gana 
lengva naudotis, tačiau mokymas ir nurodymai būtų naudingi. Tik 7 % nemano, kad IMI 
naudoti lengva.  
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2010 m. IMI svetainėje atsirado naujas dalis „Ką sako naudotojai“7. Joje pateikta 
informacijos, liudijančios apie didelį Komisijos tarnyboms išreikštą naudotojų 
pasitenkinimo laipsnį. 

 Komisijos tarnyboms per nacionalinius IMI koordinatorius buvo perduoti prašymai dėl 
patobulinimų: 1) kompetentingos institucijos paieškos įvairiomis kalbomis (įskaitant 
galimybę ieškoti pagal regioną), 2) papildomos funkcijos, kuri leistų skaidyti, susieti ir 
kopijuoti užklausas8 ir 3) pagalbos internetu ir užklausų tvarkymo funkcijų. 

 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/what_users_say_en.html. 
8 Ši funkcija būtų naudojama, pavyzdžiui, jei valdžios institucija gali atsakyti tik į dalį prašymo, o 

kitą dalį norėtų perduoti kitai institucijai toje pačioje šalyje. 

  
„Gydytoja iš Rumunijos, kurios profesinė kvalifikacija buvo 
pripažinta automatiškai, pateikė rajono gydytojų rūmų Bukarešte 
išduotą geros reputacijos pažymėjimą.  Mūsų duomenimis, tokį 
pažymėjimą  turėjo išduoti nacionaliniai gydytojų rūmai.  Tačiau 
gydytoja paaiškino, kad nacionaliniai gydytojų rūmai ją nukreipė į
rajono įstaigą.   
  
Gydytoja turėjo netrukus pradėti dirbti Austrijoje ir kiti jos 
dokumentai būtų greitai baigę galioti.  Taigi naudodamiesi sistema 
IMI susisiekėme su Rumunijos gydytojų rūmais.  Labai maloniai
nustebome visą reikalingą informaciją gavę per savaitę.  Dėl greito 
Rumunijos atsakymo gydytoja galėjo pradėti darbą kaip planuota.“  
  
   
Austr ijos gydytojų rūmai  
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2.3. Geresnė neatsakytų užklausų stebėsena davė gerų rezultatų 

Nors nėra nustatytų terminų, per kuriuos turi būti atsakyta į IMI užklausas, statistika 
rodo, kad į užklausas dėl informacijos reaguojama labai greitai. Iš visų 2010 m. pateiktų 
užklausų, tiek profesinių kvalifikacijų, tiek paslaugų srityje, į 43 % buvo atsakyta per 
vieną savaitę, o 16 % – per dvi savaites. Tačiau į 9 % užklausų buvo neatsakyta net 
praėjus aštuonioms savaitėms.  

Bendradarbiaudamos su nacionaliniais IMI koordinatoriais, 2010 m. Komisijos tarnybos 
pradėjo akyliau stebėti užklausas, kurios ilgą laiką guli neišnagrinėtos IMI, belaukiant, 
kol prašančioji ar atsakančioji institucija imsis veiksmų. Lentelės, kuriose nurodyti visi 
atvejai, kurių statusas nepasikeitė ilgiau kaip 30 dienų, buvo siunčiamos nacionaliniams 
IMI koordinatoriams keturis kartus per metus. Tinkamomis pastangomis daugelyje 
valstybių narių, neišnagrinėtų atvejų skaičius buvo gerokai sumažintas. Tačiau siekiant 
atsakyti į susikaupusias užklausas ir išvengti vėlavimo ateityje reikės imtis tolesnių 
veiksmų. 

3 pav. Daugiau kaip 30 d. neatsakytos užklausos pagal veiksmus, kurių reikia imtis 
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2.4. Profesinė kvalifikacija 

2.4.1. Kai kurios naujų profesijų kompetentingos institucijos dar neregistruotos 

Profesinės kvalifikacijos (PK) srityje kompetentingos institucijos IMI priėmė 
entuziastingai . Po to, kai 2009 m. lapkričio mėn. IMI imta taikyti 20 profesijų, kaip antai 
santechnikams ir elektrikams (visoms profesijoms, išvardintoms Profesinių kvalifikacijų 
direktyvos IV priede), o 2010 m. spalio mėn. – dar 4 profesijoms (kelionių vadovams, 
psichologams, inžinieriams ir socialiniams darbuotojams), dabar IMI profesinių 
kvalifikacijų modulis iš viso apima 35 profesijas. 
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Daugumoje valstybių narių naujų profesijų registravimas vyko nedelsiant. Tačiau keliose 
valstybėse narėse kai kurioms įtrauktoms profesijoms institucijų vis dar nėra 
užregistruota. Reikėtų pabrėžti, kad kiekviena valstybė narė turi užregistruoti bent vieną 
kompetentingą instituciją kiekvienai iš profesijų, kad kitų šalių institucijos galėtų rasti 
kontaktą, net jei konkreti profesija toje valstybėje narėje nėra reglamentuojama. 

4 pav. Profesijos, kurioms trūksta registruotų institucijų IMI 

Valstybė narė 

Kompetentingų institucijų 
IMI neturinčių profesijų 
skaičius 

Kipras, Čekija, Vokietija, Estija, Islandija, Lietuva, Latvija, 
Rumunija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė  0 

Austrija, Danija, Suomija, Prancūzija, Graikija, 
Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Lenkija, Slovėnija nuo 1 iki 10 
Belgija, Italija nuo 11 iki 20 

Slovakija 24 

Bulgarija, Vengrija, Airija, Nyderlandai, Norvegija, 
Portugalija 

Šios valstybės narės 
užregistravo teisės aktų 
srities IMI koordinatorių 

(LIMIC), kuris bendrai 
atsakingas už PK sritį, 

apimančią visas profesijas 

 

2.4.2. Dažnėjantis apsikeitimas informacija, visų pirma apie medikų profesijas ir 
mokytojus, IMI 

2009 m. išaugęs keturis kartus, apsikeitimų informacija PK skaičius 2010 m. padidėjo 
dar 31 %. Tai rodo, kad apie IMI žinoma vis plačiau, ir užklausų siuntimas per IMI vis 
labiau pakeičia tradicinius apsikeitimo informacija būdus. 
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5 pav. Užklausų pagal PK direktyvą skaičius nuo 2008 iki 2010 m. 
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m. 
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2010 
m. III 
ketv.

2010 
m. 
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Dauguma užklausų PK modulyje susijusios su gydytojais, po jų eina užklausos apie 
vidurinių mokyklų mokytojus, seseles ir odontologus. 

6 pav. Užklausų skaičius pagal profesiją 2010 m. 

Profesija 2010 m. I 
ketv. 

2010 m. II 
ketv. 

2010 m. 
III ketv. 

2010 m. 
IV ketv. 

Iš 
viso 

Gydytojai 150 144 208 182 684 
Mokytojai 101 118 158 153 530 
Seselės 46 75 59 48 228 
Odontologai 40 43 39 27 149 
Vaistininkai 16 14 12 16 58 
Veterinarijos chirurgai 10 17 8 17 52 
Fizioterapeutai 20 14 6 3 43 
Architektai 8 11 7 4 30 
Akušeriai 6 3 3 4 16 
Buhalteriai 6 3 3 4 16 

Kirpėjai / Perukų gamintojai 1 4 1 5 11 

Elektros įrenginių / prietaisų 
rangovas / remontininkas / 
įrengėjas 

0 1 3 5 9 

Kosmetologai 2 1 0 1 4 
Kita 0 1 2 6 6 

Iš viso 406 449 509 472 1836 
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2.4.3. Paprastai atsakymai pateikiami per trumpą laiką  

Į 58 % užklausų dėl informacijos atsakyta per dvi savaites. Apskritai, tai yra geras 
rezultatas, turint omenyje tai, kad į 11 % užklausų atsakyta tą pačią dieną, o į 26 % – per 
tris dienas.  

7 pav. Atsakymų į užklausas pagal PK direktyvą trukmė 2010 m.9 

259
16 %

696
42 %

295
18 %

392
24 %

Per 1 sav. Per 2 sav. Per 4 sav. Daugiau nei 4 sav.
 

                                                 
9 Laikas, per kurį statusas „užklausa nusiųsta“ pakeičiamas statusu „į užklausą atsakyta“. 

  
„ Su IMI pagalba man  pavyko išspręsti klausimą
dėl specialisto iš kitos valstybės narė, kuris buvo
neišspręstas 8 mėnesius  . Aš pasinaudojau sistema
ir nusiunčiau visą informaciją ir dokumentus per 
10 dienų . “   
   
Būsto min isterija, Ispanija    
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Tačiau yra nemažų skirtumų tarp valstybių narių. Jei 10 valstybių narių į 60 % ar daugiau 
užklausų atsakoma per vieną savaitę, šešiose šalyse, įskaitant Lenkiją ir Rumuniją, kurios 
yra dvi pagrindinės užklausų gavėjos, šis skaičius sudaro apie 20 % ar mažiau. 

8 pav. Atsakymų į užklausas pagal PK direktyvą trukmė 2010 m. pagal valstybes nares10 
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2.5. Paslaugos 

2.5.1. Valstybės narės įvykdė registracijos tikslus 

IMI paslaugų modulis veikia nuo 2009 m. gruodžio 28 d. – Paslaugų direktyvos 
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Daug paslaugų srities valdžios institucijų 
užsiregistravo IMI jau bandomojo projekto, prasidėjusio 2009 m. vasario mėn., metu.  
Priėmusios iš esmės visus nacionalinius įgyvendinimo teisės aktus, daugelis valstybių 
narių jau pasiekė arba net viršijo registracijos tikslus (žr. 2 pav.).  

Paslaugų srities valdžios institucijų tinklo sukūrimas buvo didelis iššūkis, nes šios srities 
kompetencija dažnai tenka regioninio ar net vietos lygmens institucijoms, daugiausia 
savivaldybėms. Daugumoje valstybių narių potencialiai labai daug valdžios institucijų 
yra atsakingos už paslaugų veiklos reglamentavimą ir priežiūrą (didelėse ir (arba) 
federacijos principu organizuotose šalyse tokių institucijų gali būti keli šimtai ar netgi 
tūkstančiai). Dėl tokios situacijos valstybėse narėse, turinčiose teisę rinktis, kurias ir 
kelias institucijas jos registruoja IMI, susiformavo skirtingi metodai: kai kurios šalys 
(pvz., Nyderlandai) nusprendė IMI registruoti visas savivaldybes, kai kurios (pvz., 
Švedija) nusprendė registruoti institucijas ad hoc pagrindu, t. y. kai tik gaunama 
užklausa, susijusi su jų atsakomybės sritimi; kai kurios (pvz., Austrija) nusprendė 

                                                 
10 Lichtenšteinas neįtrauktas, nes 2010 m. jis užklausų negavo. 



LT 14  LT 

registruoti tam tikras institucijas, kurios veiktų kaip tarpininkės ir siųstų bei gautų 
užklausas savivaldybių vardu. 

Turint omenyje ribotą administracinio bendradarbiavimo decentralizuotu lygiu patirtį, 
visi šie metodai yra tinkami. Bendradarbiavimo įsipareigojimas yra įsipareigojimas 
pasiekti rezultatų: valstybės narės turi užtikrinti, kad 1) į visas gaunamas užklausas būtų 
skubiai atsakyta IMI sistemoje ir kad 2) visos pagal Paslaugų direktyvą kompetentingos 
institucijos žinotų apie IMI egzistavimą ir į ką kreiptis, kai reikia apsikeisti informacija 
su užsienio institucija. 

2.5.2. Sistemos naudojimas plinta pamažu 

IMI naudojimas yra privalomas vykdant administracinį bendradarbiavimą pagal Paslaugų 
direktyvą. Vien institucijų, kurios galimai turi įsijungti į administracinį 
bendradarbiavimą, skaičius reiškė, kad valstybės narės turėjo imtis didelių pastangų, kad 
atitinkamos institucijos būtų užregistruotos ir parengtos. Be to, akivaizdu, kad 
įpareigojimas bendradarbiauti, skirtingai nei profesinių kvalifikacijų srityje, yra naujovė, 
palyginti su kitomis esminėmis procedūromis, susijusiomis su paslaugų teikimu (kaip 
antai, veiklos licencijos, įtraukimas į įmonių registrus, sektoriui būdingi leidimai, 
aplinkosauginiai leidimai ir t.t.).  IMI naudojimas yra privalomas tik nuo 2010 m. sausio 
mėn., tad kol kas patirties įgyta nedaug. 

Šiais veiksniais didele dalimi galima paaiškinti tai, kad IMI naudojimas paslaugų srityje 
įsibėgėja sąlyginai lėtai. Palyginti su dideliu IMI užsiregistravusių paslaugų srities 
institucijų skaičiumi, apsikeitimų informacija skaičius šioje srityje yra santykinai mažas.  

9 pav. Apsikeitimų informacija pagal Paslaugų direktyvą skaičius 2010 m. 

0

10

20

30

40

50

60

Užklausų skaičius paslaugų
srityje

42 33 49 57

2010 m. I ketv. 2010 m. II ketv. 2010 m. III ketv. 2010 m. IV ketv.

 



LT 15  LT 

Atsiliepimai, gauti iš kai kurių nacionalinių koordinatorių ir sistemoje registruotų 
naudotojų rodo, kad lėtas IMI naudojimo įsibėgėjimas paslaugų srityje susijęs ir su 
keliais kitais veiksniais, kaip antai: nepakankamai plačiai vykdoma mokymo ir 
informavimo veikla, daugelio registruotų institucijų santykinai nedidelė tikimybė 
susidurti su tarpvalstybiniais atvejais, sunkumai keičiant tradicinius darbo metodus, 
laikas, kurio reikia, norint suprasti ir priprasti prie naujų teisinių įpareigojimų bei IMI 
naudojimo sunkumai. 

Laikas, kurio kompetentingoms institucijoms prireikė atsakyti į užklausas kol kas buvo 
vidutiniškai netgi trumpesnis nei profesinių kvalifikacijų modulio. Į 66 % užklausų 
atsakyta per dvi savaites. Tačiau ir šioje srityje į 9 % užklausų vis dar buvo neatsakyta 
praėjus aštuonioms savaitėms. 

10 pav. Atsakymų į užklausas pagal Paslaugų direktyvą trukmė 2010 m.11 
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Į šią ataskaitą neįtraukta užklausų statistika pagal paslaugų sektorių ar atsakymo greitį 
atskirose valstybėse narėse, nes šiuo metu užklausų skaičius pernelyg mažas, kad būtų 
galima daryti išvadas. Tokia statistika bus pateikta kitoje metinėje IMI ataskaitoje. 

2.5.3. Įspėjimo mechanizmas veikia 

Be standartinio apsikeitimo informacija, Paslaugų direktyvos 29 straipsnio 3 dalyje ir 32 
straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės informuotų kitas valstybes nares ir 
Komisiją apie bet kokią paslaugų teikimo veiklą, kuri galėtų padaryti didelės žalos 
žmonių sveikatai ir saugumui arba aplinkai. IMI naudojama praktiškai įgyvendinant šį 
„įspėjimo mechanizmą“. 

                                                 
11 Laikas, per kurį statusas „užklausa nusiųsta“ pakeičiamas statusu „į užklausą atsakyta“. 
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Įspėjimo mechanizmas turėtų būti naudojamas išskirtiniais atvejais, kai egzistuoja didelė 
tarpvalstybinė rizika. Todėl registruotosios institucijos turi juo naudotis labai atsargiai. 
Kol kas per IMI nusiųstas tik vienas įspėjimas. 

 

Kaimyninėje šalyje įsikūręs paslaugų teikėjas siūlė užsiimti ekstremaliu 
sportu Švedijoje. Po nelaimingo įvykio teikiant šias paslaugas Švedijos 
valdžios institucijos atliko patikras ir nustatė, kad nebuvo laikomasi 
saugumo reikalavimų. Tačiau paslaugų teikėjas ir toliau siūlė savo 
paslaugas Švedijoje ir kitose valstybėse narėse. Todėl kompetentinga 
Švedijos valdžios institucija per IMI nusiuntė susijusioms šalims 
įspėjimą. 

 

3. IT PLĖTRA IR FINANSAVIMAS 

3.1. Trys pagrindinės programinės įrangos versijos 

2010 m. vasario mėn. buvo išleista IMI 2.0 versija. Joje įvesta nauja darbo eiga, kuri 
atitinka „įspėjimo sistemos“ poreikius paslaugų srityje (žr. 2.5.3 skyrių). Įspėjimo darbo 
srautas sudaro galimybę naudotojams vienu metu įspėti institucijas keliose kitose šalyse 
apie tarpvalstybiniu mastu veikiančių paslaugų teikėjų vykdomą pavojingą veiklą. Po to, 
visos institucijos, kurios gavo įspėjimą, gali pasidalinti informacija tarpusavyje, kad 
užtikrintų kuo skubesnį pavojingos veiklos sustabdymą. 
2.0 versijoje taip pat buvo padaryta bendro pobūdžio IMI patobulinimų, pavyzdžiui, 
patobulinti paieškos ekranai, kad ekrane būtų mažiau teksto, o paieška būtų intuityvesnė. 
Pradėjus naudoti 2.0 versiją, IMI sistema dabar palaikoma specialiai jai skirtoje serverio 
infrastruktūroje, dėl kurios IMI veikia daug greičiau12. 
2010 m. birželio mėn. išleistoje IMI 2.1 versijoje pašalinti riktai ir pagal naudotojų 
atsiliepimus padaryti kai kurie patobulinimai. Svarbiausia, 2.1 versijoje įvestas pirmieji 
informaciniai langeliai – šalia langelio, kuris gali sukelti sunkumų naudotojams, įdiegtos 
piktogramos, kurias paspaudus rodomas paaiškinamasis tekstas. Kai užtenka trumpesnių 
paaiškinimų, įvesta „kabančio langelio“ pagalba – trumpa papildoma informacija 
pateikiama naudotojui užvedus kursorių ant atitinkamo laukelio13. 
 

                                                 
12 Išsamesnė informacija pateikta pranešimuose apie 2.0 versiją 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf. 
13 Žiūrėti pranešimus apie 2.1 versiją http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf. 
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11 pav. „Informaciniai punktai“ ir „kabantys langeliai“ 

 

IMI 2.2 versijoje, pristatytoje 2010 m. spalio 12 d., be kita ko, buvo įtraukta daugiau 
„informacinių punktų“, taip pat įvestas naujas IMI koordinatoriaus tipas – atsakingas už 
vieną teisės aktų sritį 13-oje valstybių narių (LIMIC)14. 

3.2. Vykdomi darbai 

Šiuo metu vykdomi darbai trijose pagrindinėse srityse: 1) kuriamas registrų katalogas; 2) 
kuriamos papildomos funkcijos, kad būtų galima užklausas suskaidyti arba susieti 
(pavyzdžiui, tais atvejais, kai institucija turi klausimų, susijusių su tuo pačiu paslaugų 
teikėju (dėl jo profesinės kvalifikacijos ir dėl kitų paslaugų teikimo aspektų, kaip antai, 
draudimo). Tokiu atveju institucija turėtų naudoti tiek profesinių kvalifikacijų, tiek 
paslaugų IMI modulį, bet ji galėtų lengvai susieti šias dvi užklausas); ir 3) tobulinama 
institucijų paieška. 

Registrų katalogo tikslas – padėti valstybėms narėms vykdyti savo įpareigojimą pagal 
Paslaugų direktyvos 28 straipsnio 7 dalį sudaryti kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms galimybę pasinaudoti jų registrais, kuriuose pateikta informacija apie 
paslaugų teikėjus. Valstybės narės, kurioms priklauso registrų katalogas turės galimybę 
daryti jame naujus įrašus ir juos atnaujinti. Metaduomenys apie kiekvieną registrą, 
išversti į visas kalbas, apibūdins registro pobūdį, turinį ir prieigos sąlygas. Struktūrizuota 
paieškos priemonė sudarys galimybę naudotojams surasti reikalingą registrą. 

 

                                                 
14 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.2_en.pdf. 

  

„Didelis IMI privalumas yra tas, kad ji įveikia kalbos barjerą. Ir 
jei jūs turite specifinių klausimų, IMI suteikia galimybę lengvai 
užmegzti kontaktą su atitinkama institucija užsienyje. Privalumų 
patiria ir teikiantys užklausas: į jų užklausas atsakoma greičiau ir 
nepatiriama vertimo išlaidų . “  

  
Regierungspräsidium Darmstadt, Vokietija  
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3.3. Finansavimas 

Finansavimas pagal IDABC programą, iš kurio buvo padengtos pradinės IMI kūrimo 
išlaidos, baigėsi 2009 m. gruodžio 31 d. Pirmą 2010 m. pusmetį, kol buvo kuriama ISA 
(Europos viešojo administravimo institucijų sąveikos sprendimai) programa15, pakeitusi 
IDABC, visas IMI išlaidas, įskaitant kūrimo, priežiūros, palaikymo, reklamos ir 
mokymo, prisiėmė DG MARKT. 2010 m. birželio mėn. ISA komitetas patvirtino 
1 000 000 EUR sumą tolesnei IMI plėtrai ir nuolatiniam palaikymui finansuoti iki 
2011 m. birželio mėn. 500 000 EUR skirta plėtrai ir palaikymui 2010 m. 

IMI registrų duomenų bazės kūrimas įgyvendinant Paslaugų direktyvos 28 straipsnio 8 
dalį, buvo finansuojamas pagal IDABC, bet dėl darbo krūvio 2009 m. šis darbas buvo 
atidėtas iki 2010 m. 

12 pav. 2010 m. IMI biudžetas 

Šaltinis Suma Paskirtis 

IDABC 350 000 Registrų kūrimas 

MARKT 488 000

ISA 500 000
Bendra plėtra, priežiūra ir antros 
linijos palaikymas 

MARKT 237 000 Priegloba 

MARKT 200 000 Reklama ir mokymas 

Iš viso 1 775 000  

4. TEISINIAI IR POLITIKOS KLAUSIMAI 

4.1. Duomenų apsauga  

Ataskaitoje apie IMI sistemoje esančių duomenų apsaugos būklę, patvirtintoje 2010 m. 
balandžio mėn.,16 Komisijos tarnybos aprašė, kaip IMI užtikrinamos esminės teisės ir 
laisvės, susijusios su asmens duomenimis. Laikoma, kad rekomendacija dėl IMI 
duomenų apsaugos gairių įgyvendinama patenkinamai. 
2010 m. liepos 27 d. rašte17, kuriuo atsakoma į ataskaitą, Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas (EDPS) palankiai įvertino pažangą, padarytą laikantis sutarto 
laipsniško požiūrio, tuo pačiu ragindamas toliau dirbti, inter alia, atsakant į 
užsigulėjusias užklausas ir tenkinant duomenų ištaisymo prašymus. Jis taip pat dar kartą 
pabrėžė, kad, jo nuomone, reikalinga nauja teisinė priemonė, „geriausia – Tarybos ir 
Parlamento reglamentas, reikalingas visapusiškesnei sistemai IMI veikimo sistemai 
sukurti ir teisiniam tikrumui bei aukštesnio lygio duomenų apsaugai užtikrinti.“ 

                                                 
15 http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm. 
16 COM (2010) 170 galutinis.  
17 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf. 
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Kaip paskelbta Komisijos komunikate „Kuriamas bendrosios rinkos aktas“, pirmą 
2011 m. pusmetį Komisija pateiks šiems klausimams spręsti skirtos horizontaliosios 
teisinės priemonės (žr. 6.2 skyrių) pasiūlymą18. 

4.2. Vyksta Profesinių kvalifikacijų direktyvos vertinimas 

2010 m. pradžioje Komisijos tarnybos pradėjo išsamų Profesinių kvalifikacijų direktyvos 
vertinimą, įskaitant konsultacijas su kompetentingomis institucijomis, profesinėmis 
organizacijomis ir piliečiais. 2010 m. spalio 21 d. Komisijos tarnybos paskelbė pirmą 
perkėlimo į nacionalinę teisę ataskaitą ir patirties ataskaitas; vieša konsultacija numatoma 
2011 m. pradžioje. Kaip paskelbta Komisijos komunikate „Kuriamas bendrosios rinkos 
aktas“, numatoma, kad 2011 m. bus parengta galutinė vertinimo ataskaita ir tinkama 
žalioji knyga, siekiant 2012 m. atnaujinti Profesinių kvalifikacijų direktyvą19; joje taip 
pat bus įvertintas poreikis atnaujinti IMI pagal pačią direktyvą, pavyzdžiui įvedant 
aktyvią įspėjimo sistemą tiems atvejams, kai esama sistema (paslaugų srityje) netaikoma, 
visų pirma sveikatos priežiūros profesijoms. 

4.3. IMI tinklo konsolidavimas paslaugų srityje 

Ateinančiais mėnesiais svarbus prioritetas bus konsoliduoti IMI tinklą paslaugų srityje. 
Komisijos tarnybos ir toliau stebės jo naudojimą ir šiuo tikslu vykdys tikslingą 
grįžtamojo ryšio ir informuotumo didinimo kampaniją. Ji prasidėjo 2011 m. sausio mėn. 
aukšto lygio konferencija, į kurią susirinko kompetentingos institucijos ir kitos IMI 
suinteresuotosios šalys iš visų valstybių narių. 

4.4. Kitų politikos sričių įtraukimas 

Komisijos tarnybos ir valstybės narės toliau nagrinėjo, kurioms kitoms teisės aktų sritims 
galėtų būti naudinga IMI ir kokias naujas funkcijas reikėtų sukurti, kad ji atitiktų 
skirtingus tų kitų sričių reikalavimus. Tuo remiantis, 2011 m. bus pateiktas strateginis 
dokumentas dėl tolesnės IMI plėtros ir bendros IMI skirtos teisinės priemonės 
pasiūlymas, kaip skelbta komunikate dėl bendrosios rinkos akto (žr. 18 išnašą). 

Be to, tikimasi, kad 2011 m. pradžioje bandomuoju projektu praktikoje bus išbandytas 
IMI tinkamumas ir naudingumas vykdant administracinį bendradarbiavimą pagal 
Direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo (Direktyva 96/71/EC). 

5. REKLAMA, MOKYMAS IR PAGALBA NAUDOTOJAMS 

5.1. Reklama 

IMI komandos nariai Komisijos vidaus rinkos ir paslaugų generaliniame direktorate 
2010 m. dalyvavo keliuose renginiuose, skirtuose informuotumui apie IMI didinti ir jo 
naudojimui skatinti. Visų pirma, jie pristatė IMI keliose konferencijose ir seminaruose, 

                                                 
18 2010 m. lapkričio 11 d. Komisijos komunikatas „Kuriamas bendrosios rinkos aktas“, 

COM (2010) 608 galutinis, pasiūlymas Nr. 45. 
19 Žr. pirmiau, pasiūlymas Nr. 33. 
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skirtuose Paslaugų direktyvos įgyvendinimui, o 2010 m. spalio 6 d. savivaldybių ir 
regionų atvirų dienų metu Briuselyje surengė praktinį seminarą. 

Daugelis IMI koordinatorių labai aktyviai vykdė savo užduotį reklamuoti IMI tinklą savo 
šalyse, pristatydami jį konferencijose, organizuodami tam skirtus renginius ir platindami 
informacinius biuletenius ir reklaminę medžiagą. Vienos iš aktyviausių valstybių narių 
buvo Nyderlandai, Vengrija ir Vokietija. 

Esamas IMI logotipas buvo pakeistas atnaujinta 
versija, kuri skirta draugiškesniam ir 
spalvingesniam IMI įvaizdžiui formuoti. 

13 pav. Atnaujintas IMI 
logotipas 

 

2010 m. taip pat buvo sukurta linksmų piešinėlių serija, kuria iliustruojami IMI 
pranašumai leidiniuose, ant reklaminių produktų ir IMI renginiuose. 

5000–osios institucijos, Lloret de Vistalegre savivaldybės Maljorkoje (Ispanija), 
įregistravimo IMI proga, šioje vietovėje buvo sukurtas vaizdo siužetas. Jame pristatomas 
tipiškas atvejis, kada galima būtų pasinaudoti IMI ir parodoma, kaip sistema veikia, taip 
pat kaip valstybėse narėse vykdomas mokymas. Vaizdo siužetą galima pamatyti IMI 
svetainėje adresu http://ec.europa.eu/imi-net. 

Kitos naujovės IMI svetainėje – tai nauja rubrika „Ką sako naudotojai“, kurioje 
pateikiami IMI naudotojų atsiliepimai jų kalbomis, ir naujas skyrius apie įspėjimus 
„Mokymo“ dalyje. 

5.2. Mokymo veikla Briuselyje ir valstybėse narėse 

Kaip ir ankstesniais metais, Komisijos tarnybos įvairiais būdais padėjo valstybėms 
narėms vykdyti mokymo ir informavimo veiklą, tai yra: 

• organizavo mokymo sesijas IMI koordinatoriams Briuselyje pagal 
instruktorių mokymo koncepciją; 

• teikė pagalbą organizuojant nacionalinius mokymo ir informavimo renginius; 

• parengė naudojimui IMI mokymo sistemą kaip priemonę, skirtą galutinių 
naudotojų supažindinimui su IMI; 

• parengė naudojimui mokymo medžiagą įvairiomis kalbomis, pvz., vadovus ir 
e. mokymo modulius („Captivates“): 

(1) Daugelis valstybių narių taip pat organizavo mokymo sesijas IMI 
naudotojams be Komisijos tarnybų pagalbos, dažnai skirtas konkrečiam 
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regionui arba konkrečiai temai (pvz., kokia darbo eiga, kai reikia 
perduoti įspėjimą, numatytą Paslaugų direktyvoje). 

(2) Kai kurios valstybės narės, kaip antai Ispanija ir Vokietija, nuolat plačiu 
mastu rengė IMI mokymus, kuriuose dalyvavo keli šimtai naudotojų. Kai 
kurios mažos šalys, kaip antai Kipras ir Malta, sėkmingai taikė 
personalizuotą metodą, kai IMI koordinatoriai moko naujus IMI 
naudotojus jų darbo vietoje. 

2010 m. birželio mėn. surengtoje IMI Paslaugų direktyvos modulyje registruotų 
institucijų apklausoje 53 % respondentų teigė, kad jie buvo pakankamai gerai išmokyti, 
kaip naudotis IMI. 22 % teigė, kad jiems mokymo nepakako, ir 24 % teigė iš viso nebuvę 
mokyti. Turint omenyje tai, kad apklausa buvo vykdoma ką tik pasibaigus direktyvos 
įgyvendinimo terminui, šis rezultatas teikia vilčių. 
Tačiau dar liko keletas valstybių narių, kurios nerengė arba rengė labai mažai mokymų 
IMI naudotojams, o kai kuriose valstybėse narėse šios pastangos sumažėjo įsigaliojus 
nacionaliniams įgyvendinimo teisės aktams, kartais dėl personalo ir finansavimo 
sumažinimo. Reikalingas nuolatinės nacionalinių IMI koordinatorių ir jų vadovybės 
pastangos, kad nauji naudotojai būtų mokomi ir kad po pradinio mokymo būtų aktyviai 
užpildomos spragos. 

5.3. Daugiametės mokymo programos galimybė turi būti iš naujo apsvarstyta 
vėlesniame etape 

2010 m. balandžio 9 d. Komisija paskelbė ataskaitą dėl pareigūnų, atsakingų už 
savitarpio pagalbos teikimą, mokymo ir jų mainų pagal Paslaugų direktyvą20. Ši ataskaita 
pagrįsta Paslaugų direktyvos 34 straipsnio 3 dalimi, kurioje reikalaujama, kad Komisija 
įvertintų „daugiametės programos dėl pareigūnų mainų ir mokymų organizavimo 
sukūrimo poreikį“. 
Duomenys, surinkti iš daugelio skirtingų šaltinių, įskaitant IMI naudotojų ir 
koordinatorių apklausas bei IMI instruktorių atsiliepimus, parodė, kad nėra pakankamo 
pagrindo priimti daugiametę mokymo ir pareigūnų mainų programą. Tokia programa 
būtų pernelyg skubota, kadangi bendradarbiavimas pagal Paslaugų direktyvą dar tik 
prasidėjo. Tačiau Komisija pasiūlė lanksčiai keisti ir plėsti mokymo ir informavimo 
veiklą, gavus atitinkamas užklausas iš valstybių narių. 
Komisija taip pat paskelbė, kad ji ir toliau atidžiai stebės valstybėse narėse vykstančius 
pokyčius ir iš naujo įvertins poreikį priimti daugiametę programą, atsižvelgdama į patirtį, 
sukauptą per pirmuosius privalomo IMI paslaugų modulio naudojimo metus. 

                                                 
20 COM (2010) 134 galutinis. 
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5.4. Tolesnis mokymo poreikių įvertinimas. Naujos mokymo formos 

Pirmas Komisijos tarnybų žingsnis plečiant esamą IMI mokymo sistemą – naujos IMI 
galutinių naudotojų mokymo formos įvedimas. IMI mokymo grupėmis sesijose dalyvauja 
naudotojai iš kelių valstybių narių, kurie dirba tuose pačiuose sektoriuose, todėl 
greičiausiai keičiasi informacija tarpusavyje. Kol kas įvyko dvi sesijos Briuselyje, 
daugiau jų numatoma 2011 m. 

• Komisijos tarnybos taip pat pasiūlė pagalbą valstybėms narėms, norinčioms 
organizuoti pareigūnų mainus. Tačiau kol kas tokių prašymų negauta. 

• Atsižvelgiant į nedidelį darbo su užklausomis paslaugų srityje 2010 m. krūvį, 
kurio priežastis reikia toliau nagrinėti (žr. 2.5 skyrių), vis dar pernelyg anksti 
nuspręsti, ar reikia priimti daugiametę mokymo programą. Tačiau Komisijos 
tarnybos, glaudžiai bendradarbiaudamos su nacionaliniais IMI 
koordinatoriais, išbando naujas decentralizuoto mokymo formas, visų pirma 
sutelkiant dėmesį į 1) paslaugų sektorius, kuriuose aktyviai vykdoma 
tarpvalstybinė veikla ir 2) pasienio regionus. Ši veikla iš pradžių bus 
vykdoma nedideliu mastu ir atidžiai vertinama. Jei taptų aiškų, kad naudinga 
ir ekonomiškai efektyvu tam tikrą veiklą vykdyti daug didesniu mastu, būtų 
svarstoma, ar priimti daugiametę šią veiklą apimančią programą. Komisijos 
tarnybos aptars šį klausimą 2011 m. metinėje ataskaitoje. 

5.5. Aukštos kokybės pagalba naudotojams per pagalbos tarnybą 

2010 m. Komisijos IMI pagalbos tarnyba atsiliepė į daugiau nei 250 pagalbos prašymų. 
Tuo pačiu metu valstybės narės taip pat sukūrė pagalbos naudotojams tarnybas 
nacionaliniu (o kartais ir regioniniu) lygmeniu, kad užtikrintų sklandų sistemos veikimą 
savo šalyje. Geros patirties pavyzdžiai yra Lenkija, Ispanija ir Vokietija. 

  
„Slovakijos kelionių agentūra norėjo teikti tarptautines paslaugas
Vengrijoje.  Mums reikėjo žinoti, ar valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigusi, 
agentūra veikla užsiėmė teisėtai.  Taigi naudodamiesi IMI savo kolegoms 
Slo vakijoje išsiuntėme užklausą dėl bendrovės veiklos. Užklausą jie priėmė 
ir įją atsakė tą pačią dieną.   Iš pradžių ne visiškai supratome, kaip vienoje
ir kitoje šalyje aiškinami finansiniai bendrovės veiklos principai, tad per 
vieną dienądu ar tris kartus pasikeitėme informacija.  Visą tą laiką 
nebuvome atsijungę nuo sistemos!  
  
Remdamiesi savo patirtimi galime patvirtinti, kad IMI tikrai užtikrina greitą 
institucijųbendravimą.“   
    
   
Vengrijos prekybos licencijavimo tarnyba 
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87 % naudotojų, kurie 2010 m. birželio mėn. dalyvavo apklausoje apie IMI ir Paslaugų 
direktyvą, žino, kas yra jų IMI koordinatorius, o 30 % jau buvo su jais susisiekę. Tai 
aiškiai rodo, kad decentralizuotos IMI pagalbos sistemos, apimančios nacionalinius ir 
regioninius ir (arba) sektoriaus koordinatorius, modelis yra sėkmingas. 

6. IŠVADOS 

6.1. Rekomendacijos 

2009 m. rugsėjo 24 d. išvadose Taryba paragino Komisiją stebėti ir teikti ataskaitas apie 
pažangą, padarytą gerinant praktinį vidaus rinkos veikimą, ir paragino Komisiją ir 
valstybes nares šiuo tikslu bendradarbiauti. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti, kad 
IMI gerai veiktų ir toliau plėtotų savo potencialą, Komisijos tarnybos, valstybės narės ir 
IMI koordinatoriai turi imtis tokių veiksmų: 

•  IMI koordinatoriai: užtikrinti, kad būtų atsakyta į susikaupusiais užklausas 
ir imtis priemonių, siekiant išvengti naujų užklausų susikaupimo; 

•  valstybės narės: užtikrinti, kad būtų užregistruotos kompetentingos 
institucijos visoms profesijoms, kurioms naudojama IMI (net jei ta profesija 
jų šalyje nereglamentuojama); 

•  valstybės narės: kai reikia, imtis priemonių atsakymui į užklausas 
reikalingam laikui sumažinti; 

•  Komisijos tarnybos: remiantis valstybių narių atsiliepimais toliau tobulinti 
sistemą, kad ja būtų paprasta naudotis; 

•  Komisijos tarnybos ir IMI koordinatoriai: toliau nagrinėti priežastis, dėl 
kurių IMI paslaugų modulio užklausų skaičius yra nedidelis, ir imtis 
priemonių situacijai gerinti; 

•  Komisija ir nacionaliniai IMI koordinatoriai: išbandyti ir įvertinti naujas 
decentralizuoto IMI naudotojų mokymo formas paslaugų srityje, visų pirmą 
sutelkiant dėmesį į 1) paslaugų sektorius, kuriuose aktyviai vykdoma 
tarpvalstybinė veikla ir 2) pasienio regionus; 

•  valstybės narės: užtikrinti ilgalaikį įsipareigojimą ir tinkamus išteklius 
IMI reklamai ir IMI naudotojų mokymui; 

•  valstybės narės: nuosekliai planuoti ir vykdyti mokymo ir informavimo 
veiklą ir pateikti pažangos ataskaitą 2011 m. IMI metinėje ataskaitoje; 

•  valstybės narės: pasinaudoti Komisijos tarnybų pasiūlymu remti mokymą 
ir pareigūnų mainus; 

•  Komisijos tarnybos: ieškoti naujų ekonomiškai efektyvių mokymo formų, 
kaip antai mokymai internetu; 
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•  Komisijos tarnybos ir valstybės narės: plėsti informavimo veiklą, be kita 
ko, aktyviau dalyvaujant renginiuose. 

6.2. Perspektyvos 

2011 m. žada būti dar vieni turiningi ir įdomūs metai IMI. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas 1) tolesniam tinklo veikimo profesinių kvalifikacijų ir paslaugų srityse 
konsolidavimui ir 2) IMI plėtros kitose politikos srityse planavimui. 

2011 m. sausio 27 d. Briuselyje buvo surengta didelė konferencija apie IMI ir Paslaugų 
direktyvą „IMI ir Paslaugų direktyva. Kaip išnaudoti visą potencialą“. 

Tikimasi, kad metų pradžioje bus pradėtas bandomasis projektas, susijęs su IMI 
naudojimu administraciniam bendradarbiavimui pagal Direktyvą dėl darbuotojų 
komandiravimo (Direktyva 96/71/EB). 

Pirmą 2011 pusmetį Komisija paskelbs strateginį dokumentą apie būsimą IMI plėtrą ir 
horizontaliosios teisinės priemonės pasiūlymą, kaip skelbta Komisijos komunikate 
„Kuriamas bendrosios rinkos aktas“21. 

 

                                                 
21 Žr. 18 išnašą, pasiūlymas Nr. 45. 


