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Pakeitimas 1
Louis Grech

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi dėl dabartinio ekonomikos 
nuosmukio ir vėl pasireiškusių 
protekcionistinės ekonomikos politikos 
nuostatų valstybėse narėse iškilo grėsmė 
tam tikriems labiausiai matomiems 
Europos integracijos proceso 
laimėjimams; kadangi Komisijos 
pasiūlymu 2013 metus paskelbti Europos 
piliečių metais turėtų būti atkreiptas 
dėmesys į ES socialines ir ekonomines 
problemas bei prisidedama prie piliečiams 
naudingos rinkos kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. atsižvelgdamas į pirmojo Bendrosios 
rinkos forumo, vykusio 2011 m. spalio 3–
4 d. Krokuvoje, rezultatus, o ypač į 
Krokuvos deklaraciją, kurioje nurodytos 
kliūtys, su kuriomis piliečiai susiduria 
kasdieniame gyvenime, taip veiksmai, 
kurių turi būti imamasi joms pašalinti;

Or. pl
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Pakeitimas 3
Kyriacos Triantaphyllides

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina šį pranešimą ir kartoja, 
kad bendroji rinka gali būti visiškai 
įgyvendinta tik tuo atveju, jei bus 
pašalintos likusios tarpvalstybinės kliūtys, 
trukdančios laisvam asmenų, prekių, 
paslaugų ir kapitalo judėjimui, taip 
suteikiant konkrečios naudos Europos 
piliečiams ir įmonėms; 

1. palankiai vertina šį pranešimą ir kartoja, 
kad bendroji rinka gali būti visiškai 
įgyvendinta tik tuo atveju, jei bus 
pašalintos likusios tarpvalstybinės kliūtys, 
trukdančios laisvam asmenų, prekių, 
paslaugų ir kapitalo judėjimui, taip 
suteikiant konkrečios naudos Europos 
piliečiams ir įmonėms; vis dėlto ši 
ekonominė integracija jokiomis 
aplinkybėmis negali būti įgyvendinama 
arba leidžiama bloginant darbuotojų 
padėtį, darbuotojų teises, socialinį acquis, 
kuriuos ES raginama remti, arba 
pakenkiant aplinkai; 

Or. el

Pakeitimas 4
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina šį pranešimą ir 
kartoja, kad bendroji rinka gali būti 
visiškai įgyvendinta tik tuo atveju, jei bus 
pašalintos likusios tarpvalstybinės kliūtys, 
trukdančios laisvam asmenų, prekių, 
paslaugų ir kapitalo judėjimui, taip 
suteikiant konkrečios naudos Europos 
piliečiams ir įmonėms;

1. atkreipia dėmesį į šį pranešimą ir 
pažymi, kad bendroji rinka gali būti 
visiškai įgyvendinta tik tuo atveju, jei bus 
pamažu pašalintos nepateisinamos likusios 
tarpvalstybinės kliūtys, trukdančios 
laisvam asmenų, prekių, paslaugų ir 
kapitalo judėjimui;

Or. de



AM\885270LT.doc 5/29 PE478.326v01-00

LT

Pakeitimas 5
Cristian Silviu Buşoi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina šį pranešimą ir kartoja, 
kad bendroji rinka gali būti visiškai 
įgyvendinta tik tuo atveju, jei bus 
pašalintos likusios tarpvalstybinės kliūtys, 
trukdančios laisvam asmenų, prekių, 
paslaugų ir kapitalo judėjimui, taip 
suteikiant konkrečios naudos Europos 
piliečiams ir įmonėms; 

1. palankiai vertina šį pranešimą ir kartoja, 
kad bendroji rinka gali būti visiškai 
įgyvendinta tik tuo atveju, jei bus 
pašalintos likusios kliūtys, trukdančios 
laisvam asmenų, prekių, paslaugų ir 
kapitalo judėjimui, taip suteikiant 
konkrečios naudos Europos piliečiams ir 
įmonėms; 

Or. en

Pakeitimas 6
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad ypač svarbu pašalinti 
kliūtis, trukdančias laisvam Europos 
piliečių judėjimui, visų pirma užtikrinant, 
kad piliečiai naudotųsi savo ES teisėmis, 
susijusiomis su įvairiais gyvenimo bet 
kurioje valstybėje narėje, į kurią jie 
keliauja, aspektais. Tai ypač svarbu 
siekiant sudaryti sąlygas laisvam 
darbuotojų ir specialistų judėjimui ir taip 
baigti kurti vidaus rinką; 

Or. en

Pakeitimas 7
Matteo Salvini
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Europos Komisiją praktiškai 
įgyvendinti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 174 straipsnį, ypač 
salose ir kalnų regionuose, kurių 
gyventojai negali taip pat kaip didelių 
miestų gyventojai naudotis sveikatos 
apsaugos, darbo ir švietimo paslaugomis; 
primygtinai ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų tam, kad salų ir kalnų 
regionuose būtų įdiegtas plačiajuostis 
ryšys ir būtų praktiškai įgyvendinta 
galimybę naudotis teisėmis užtikrinanti 
politika, kurios reikia tam, kad 
nesumažėtų šių regionų gyventojų 
skaičius.

Or. it

Pakeitimas 8
Simon Busuttil

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą iki 2012 m. pateikti teises 
akto, kuriuo būtų užtikrinta spartesnė ir 
ne tokia biurokratiška profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo procedūra, 
pasiūlymą; svarbiu šios srities prioritetu 
laiko galimybę elektroniniu būdu pateikti 
prašymą dėl kvalifikacijų pripažinimo; 

Or. en

Pakeitimas 9
Simon Busuttil
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Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. primena, kad svarbu užtikrinti 
galimybę perkelti pensijų lėšas į kitas ES 
valstybes nares, nes tai tebėra didelė 
kliūtis, dėl kurios piliečiai nepasinaudoja 
savo laisvo judėjimo teise; 

Or. en

Pakeitimas 10
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. dar kartą ryžtingai patvirtina, kad yra 
įsitikinęs dėl vieno langelio principu 
veikiančių informacinių centrų svarbos; 
teigiamai vertina Komisijos pastangas 
sukurti savo vieno langelio principu 
veikiančią interneto svetainę ir nuolatines 
pastangas supaprastinti informaciją; 
ragina Komisiją paspartinti sprendimus 
dėl tinkamai finansuojamą vieno langelio 
principu pagrįstų centrų sukūrimo 
kiekvienoje valstybėje narėje; siūlo, kad 
tokie vieno langelio principu veikiantys 
centrai būtų įsteigti įvairiose ES 
valstybėse narėse esančiose Europos 
Komisijos atstovybėse;

Or. en

Pakeitimas 11
Simon Busuttil, Andreas Schwab
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Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. pripažįsta, kad administracinės kliūtys 
tebekelia Europos Sąjungoje didelių 
sunkumų; ragina Komisiją rasti 
veiksmingesnių sprendimų nuolat 
nustatant ir šalinant kliūtis ir problemas, 
su kuriomis susiduria piliečiai, tiesiogiai 
arba per vietos administracinę instituciją 
dalyvaujantys tarpvalstybinėse 
administracinėse procedūrose;

Or. en

Pakeitimas 12
Simon Busuttil

Nuomonės projektas
1 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1f. pripažįsta sunkumus dėl kalbos, kurių 
iškyla laisvai Europos Sąjungoje 
judantiems piliečiams, jiems sprendžiant 
klausimus nacionaliniuose teismuose, 
įstaigose ir žinybose; ragina Komisiją 
pasiūlyti realių ir racionalių sprendimų, 
kurie padėtų piliečiams įveikti šį didelę 
kliūtį, neužkraunant didelės naštos 
valstybės narės institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 13
Simon Busuttil

Nuomonės projektas
1 g dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1g. teigiamai vertina Komisijos pastangas 
užtikrinti, kad oro transporto keleiviai 
žinotų savo teises, ypač susijusias su 
skrydžių vėlavimu ir atšaukimu, ir jomis 
naudotųsi; prašo Komisijos ir toliau 
stebėti ES keleivių teisių padėtį ir siūlyti 
bei vykdyti veiksmingas priemones šioje 
srityje; teigiamai vertina Komisijos 
ketinimus persvarstyti Reglamentą (EB) 
Nr. 261/2004, nustatantį bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams 
taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui 
atveju; ragina Komisiją siekti, kad būtų 
išvengta tolesnio Kelionių paketų 
direktyvos persvarstymo vilkinimo; 

Or. en

Pakeitimas 14
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
1 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1h. remia Komisijos pastangas parengti 
iniciatyvą dėl variklinių transporto 
priemonių, anksčiau įregistruotų kitoje 
valstybėje narėje, įregistravimo, nes taip 
bus supaprastinti sudėtingi 
perregistravimo formalumai bei 
biurokratizmas ir bus išvengta dvigubo 
registracijos mokesčio mokėjimo atvejų; 
ragina Komisiją užtikrinti, kad 2012 m. 
būtų pateiktas šios srities pasiūlymas dėl 
įstatymo galią turinčio akto; 

Or. en
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Pakeitimas 15
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
1 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1i. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymus palengvinti galimybes 
naudotis tarpvalstybinėmis sveikatos 
priežiūros paslaugomis, siekiant užtikrinti 
už savo valstybės narės ribų esančių 
piliečių ramybę ir pagerinti sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybę bei 
prieinamumą visiems ES piliečiams; 

Or. en

Pakeitimas 16
Simon Busuttil

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atsižvelgia į neseniai Komisijos 
paskelbtus dokumentus „Galių suteikimas 
vartotojams“ ir „20 pagrindinių problemų“, 
kuriuose pabrėžiami su informacija, 
teisėkūra ir įgyvendinimu susiję trūkumai, 
kurių vis dar esama bendrojoje rinkoje, taip 
pat piliečių priešiškumas ir žinių apie savo 
teises rinkoje trūkumas; 

2. atsižvelgia į neseniai Komisijos 
paskelbtus dokumentus „Galių suteikimas 
vartotojams“ ir „20 pagrindinių problemų“, 
kuriuose pabrėžiami su informacija, 
teisėkūra ir įgyvendinimu susiję trūkumai, 
kurių vis dar esama bendrojoje rinkoje, taip 
pat piliečių nusivylimas dėl to, kad jie 
nėra pakankamai informuoti ir todėl 
negali veiksmingai naudotis savo teisėmis
bendrojoje rinkoje; ragina Komisiją 
pašalinti šiuos trūkumus; 

Or. en

Pakeitimas 17
Cristian Silviu Buşoi
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atsižvelgia į neseniai Komisijos 
paskelbtus dokumentus „Galių suteikimas 
vartotojams“ ir „20 pagrindinių problemų“, 
kuriuose pabrėžiami su informacija, 
teisėkūra ir įgyvendinimu susiję trūkumai, 
kurių vis dar esama bendrojoje rinkoje, taip 
pat piliečių priešiškumas ir žinių apie savo 
teises rinkoje trūkumas; 

2. atsižvelgia į neseniai Komisijos 
paskelbtus dokumentus „Galių suteikimas 
vartotojams“ ir „20 pagrindinių problemų“, 
kuriuose pabrėžiami su informacija, 
teisėkūra ir įgyvendinimu susiję trūkumai, 
kurių vis dar esama bendrojoje rinkoje, taip 
pat piliečių priešiškumas ir žinių apie savo 
teises rinkoje trūkumas; todėl įsipareigoja 
pats ir ragina Komisiją bei valstybes nares 
gerinti bendravimą su piliečiais teisių, 
kurias jie gauna bendrojoje rinkoje, 
klausimais; 

Or. en

Pakeitimas 18
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atsižvelgia į neseniai Komisijos 
paskelbtus dokumentus „Galių suteikimas 
vartotojams“ ir „20 pagrindinių problemų“, 
kuriuose pabrėžiami su informacija, 
teisėkūra ir įgyvendinimu susiję trūkumai, 
kurių vis dar esama bendrojoje rinkoje, 
taip pat piliečių priešiškumas ir žinių apie 
savo teises rinkoje trūkumas;

2. atsižvelgia į neseniai Komisijos 
paskelbtus dokumentus „Galių suteikimas 
vartotojams“ ir „20 pagrindinių problemų“, 
kuriuose pabrėžiami su informacijos 
supratimu bei įgijimu ir vėlavimu 
įgyvendinti ES teisės aktus susiję 
sunkumai, taip pat vartotojų ir 
ekonominės veiklos vykdytojų žinių apie 
savo teises ir pareigas bendrojoje rinkoje 
trūkumas;

Or. fr

Pakeitimas 19
Cristian Silviu Buşoi
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją prioritetu laikyti 
skaitmeninės bendrosios rinkos plėtrą, 
kad vartotojai turėtų visapusiškas 
galimybes gauti konkurencingesnių 
prekių ir paslaugų pasiūlymų; 

Or. en

Pakeitimas 20
Louis Grech

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad nustačiusi bendrosios 
rinkos problemas Komisija, remdamasi 
logika, turėtų pradėti vykdyti kitą etapą, 
kuriame siekiant atgauti viešą Europos 
piliečių palaikymą būtų stiprinama 
bendroji rinka ir ieškoma veiksmingų jos 
įgyvendinimo sprendimų; palankiai 
vertina Komisijos darbą rengiant 2010 m. 
gegužės 20 d. rezoliucija[1] pagrįstą 
dokumentą „20 pagrindinių problemų“, 
kaip naudingą pirmąjį žingsnį; ragina 
Komisiją pateikti dokumentą „20 
pagrindinių sprendimų“, skirtų kiekvienai 
šių probleminių sričių, kaip buvo 
pasiūlyta Krokuvoje vykusiame 
Bendrosios rinkos forume; 
[1] P7_TA(2010)0186 (L. Grecho 
pranešimas)

Or. en

Pakeitimas 21
Cristian Silviu Buşoi
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Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad turėtų būti toliau 
gerinamos galimybės gauti bankininkystės 
paslaugas ES piliečiams, įsikūrusiems 
kitoje ES valstybėje narėje; primygtinai 
ragina Komisiją imtis reikiamų teisėkūros 
priemonių, kad visiems ES piliečiams 
būtų užtikrinta galimybė naudotis 
pagrindine mokėjimo sąskaita; pabrėžia 
būtinybę didinti bankų mokesčių 
skaidrumą; 

Or. en

Pakeitimas 22
Louis Grech

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. primena, kad 2011 m. Bendrosios 
rinkos forumas pavyko, nes buvo 
apžvelgta pažanga bendrosios rinkos 
kūrimo srityje ir išskirtos piliečiams 
susirūpinimą keliančios problemos; 
primygtinai ragina Komisiją toliau 
aktyviai veikti ir nuolat vertinti rinkos 
būklę, du kartus per metus surengiant 
Bendrosios rinkos forumą ir papildomai 
rengiant metinius vizitus į atskiras 
valstybes nares, kad būtų įvertinta ir 
skatinama jų rinka; 

Or. en

Pakeitimas 23
Cristian Silviu Buşoi
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Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. atkreipia dėmesį, kad sudėtingos 
mokesčių taisyklės, taikomos 
tarpvalstybiniais atvejais, ir dvigubas 
apmokestinimas varžo piliečių judėjimą 
kertant sienas; remia Komisijos pastangas 
panaikinti tokias mokestines kliūtis ir 
mano, kad ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas automobilių registracijai; 

Or. en

Pakeitimas 24
Louis Grech

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. palankiai vertina Komisijos darbą ir 
pasiryžimą įgyvendinti Bendrosios rinkos 
aktą; primygtinai ragina Komisiją 
užtikrinti veiksmingą pirmųjų prioritetų 
įgyvendinimą, kartu parengiant antrąjį 
iniciatyvų rinkinį, kuris būtų 
įgyvendinamas ateityje; 

Or. en

Pakeitimas 25
Cristian Silviu Buşoi

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. pabrėžia, kad ES piliečių judumas 
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galėtų būti padidintas geriau 
informuojant apie jų socialinių teisių 
naudojimą kitose valstybėse narėse ir 
palengvinant naudojimąsi jomis; 
palankiai vertina Komisijos iniciatyvą dėl 
naujos elektroninio keitimosi socialinės 
apsaugos duomenimis sistemos plėtojimo 
ir ragina siekti glaudesnio nacionalinių 
socialinės apsaugos sistemų
bendradarbiavimo;

Or. en

Pakeitimas 26
Cristian Silviu Buşoi

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. pabrėžia, kad piliečiai turėtų turėti 
geresnes galimybes naudotis 
tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros 
paslaugomis; pabrėžia, kad šiuo atžvilgiu 
labai svarbu tinkamai ir laiku įgyvendinti 
Direktyvą 2011/24/ES; ragina Komisiją 
skatinti nuotolinės medicinos ir 
e. sveikatos paslaugas ir remia 
bandomuosius projektus, kuriais siekiama 
suteikti ES piliečiams internetinę prieigą 
prie jų pacientų duomenų; labai palankiai 
vertina Komisijos ketinimą rekomenduoti 
būtiniausią bendrą pacientų duomenų 
rinkinį, kad būtų užtikrintas pacientų 
įrašų suderinamumas, taigi ir sveikatos 
priežiūros tęstinumas; 

Or. en

Pakeitimas 27
Cristian Silviu Buşoi
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Nuomonės projektas
2 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2f. ragina Komisiją ir valstybes nares 
geriau informuoti ES piliečius apie jų 
teises į kitose valstybėse narėse teikiamas 
sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant 
praktinius naudojimosi šiomis teisėmis 
aspektus (visų pirma dėl išlaidų 
kompensavimo), ir padėti jiems geriau 
susipažinti su informacija apie 
e. sveikatos ir nuotolinės medicinos 
paslaugas; 

Or. en

Pakeitimas 28
Simon Busuttil

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemos, pvz., Vidaus rinkos 
problemų sprendimo tinklas (SOLVIT) 
veiksmingai padeda spręsti piliečiams 
poveikį darančias problemas, pvz., 
susijusias su profesinių kvalifikacijų 
pripažinimu ar su judžių darbuotojų pensijų 
lėšų perkėlimu, tačiau alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemų visuma Europoje tebėra 
labai suskaidyta; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad ES teisėkūros veikla 
alternatyvaus ginčų sprendimo ir 
kolektyvinio žalos atlyginimo srityse būtų 
užbaigta 2012 m.;

3. primena veiksmingų žalos atlyginimo 
mechanizmų, kaip priemonės, kuria 
užtikrinamas, kad vartotojai galėtų 
įgyvendinti savo teises, svarbą; pabrėžia, 
kad alternatyvaus ginčų sprendimo 
sistemos, pvz., Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklas (SOLVIT) veiksmingai 
padeda spręsti piliečiams poveikį darančias 
problemas, pvz., susijusias su profesinių 
kvalifikacijų pripažinimu ar su judžių 
darbuotojų pensijų lėšų perkėlimu, tačiau 
alternatyvaus ginčų sprendimo sistemų 
visuma Europoje tebėra labai suskaidyta; 
primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad 
numatyta ES teisėkūros veikla 
alternatyvaus ginčų sprendimo ir 
kolektyvinio žalos atlyginimo srityse būtų 
užbaigta 2012 m.; pabrėžia, jog svarbu, 
kad priimtos priemonės palengvintų 
vartotojams žalos atlyginimą 
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tarpvalstybinio prekių ir paslaugų pirkimo 
atveju;

Or. en

Pakeitimas 29
Cristian Silviu Buşoi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemos, pvz., Vidaus rinkos 
problemų sprendimo tinklas (SOLVIT) 
veiksmingai padeda spręsti piliečiams 
poveikį darančias problemas, pvz., 
susijusias su profesinių kvalifikacijų 
pripažinimu ar su judžių darbuotojų pensijų 
lėšų perkėlimu, tačiau alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemų visuma Europoje tebėra 
labai suskaidyta; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad ES teisėkūros veikla 
alternatyvaus ginčų sprendimo ir 
kolektyvinio žalos atlyginimo srityse būtų 
užbaigta 2012 m.;

3. pabrėžia, kad alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemos, pvz., Vidaus rinkos 
problemų sprendimo tinklas (SOLVIT) 
veiksmingai padeda spręsti piliečiams 
poveikį darančias problemas, pvz., 
susijusias su profesinių kvalifikacijų 
pripažinimu ar su judžių darbuotojų pensijų 
lėšų perkėlimu, tačiau alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemų visuma Europoje tebėra 
labai suskaidyta; primygtinai ragina 
Komisiją užtikrinti, kad ES teisėkūros 
veikla alternatyvaus ginčų sprendimo ir 
kolektyvinio žalos atlyginimo srityse būtų 
užbaigta 2012 m.; pabrėžia, kad siekiant 
užtikrinti piliečių teisių veiksmingumą 
bendrojoje rinkoje piliečiai turėtų būti 
geriau informuoti apie šiuos žalos 
atlyginimo mechanizmus ir problemų 
sprendimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 30
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad alternatyvaus ginčų 3. pabrėžia, kad alternatyvaus ginčų 
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sprendimo sistemos, pvz., Vidaus rinkos 
problemų sprendimo tinklas (SOLVIT) 
veiksmingai padeda spręsti piliečiams 
poveikį darančias problemas, pvz., 
susijusias su profesinių kvalifikacijų 
pripažinimu ar su judžių darbuotojų pensijų 
lėšų perkėlimu, tačiau alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemų visuma Europoje tebėra 
labai suskaidyta; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad ES teisėkūros veikla
alternatyvaus ginčų sprendimo ir 
kolektyvinio žalos atlyginimo srityse būtų 
užbaigta 2012 m.; 

sprendimo sistemos, pvz., Vidaus rinkos 
problemų sprendimo tinklas (SOLVIT) 
veiksmingai padeda spręsti piliečiams 
poveikį darančias problemas, pvz., 
susijusias su profesinių kvalifikacijų 
pripažinimu ar su judžių darbuotojų pensijų 
lėšų perkėlimu, tačiau alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemų visuma Europoje tebėra 
labai suskaidyta; primygtinai ragina 
Komisiją užtikrinti, kad iki 2012 m. būtų 
pateiktas pasiūlymas dėl ES teisėkūros 
priemonių alternatyvaus ginčų sprendimo 
ir ginčų sprendimo internetu srityse;

Or. en

Pakeitimas 31
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemos, pvz., Vidaus rinkos 
problemų sprendimo tinklas (SOLVIT) 
veiksmingai padeda spręsti piliečiams 
poveikį darančias problemas, pvz., 
susijusias su profesinių kvalifikacijų 
pripažinimu ar su judžių darbuotojų pensijų 
lėšų perkėlimu, tačiau alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemų visuma Europoje tebėra 
labai suskaidyta; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad ES teisėkūros veikla
alternatyvaus ginčų sprendimo ir 
kolektyvinio žalos atlyginimo srityse būtų 
užbaigta 2012 m.; 

3. pabrėžia, kad Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklas (SOLVIT) veiksmingai 
padeda spręsti problemas, pvz., susijusias 
su profesinių kvalifikacijų pripažinimu ar 
su judžių darbuotojų pensijų lėšų 
perkėlimu bei su ES piliečių laisvo
judėjimo ir apsigyvenimo teise; tačiau
alternatyvaus ginčų sprendimo sistemų 
visuma Europoje tebėra labai suskaidyta;
vis dėlto pažymi, kad alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemų visuma Europoje tebėra 
labai suskaidyta; pritaria greitai ir 
nebrangiai neteisminei problemų 
sprendimo ES procedūrai ir todėl 
palankiai vertina būsimas teisėkūros
iniciatyvas dėl alternatyvaus ginčų 
sprendimo ir ginčų sprendimo internetu 
mechanizmų bei skatinimo plačiau taikyti 
tarpininkavimą iki 2013 m.;

Or. en
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Pakeitimas 32
Louis Grech

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemos, pvz., Vidaus rinkos 
problemų sprendimo tinklas (SOLVIT) 
veiksmingai padeda spręsti piliečiams 
poveikį darančias problemas, pvz., 
susijusias su profesinių kvalifikacijų 
pripažinimu ar su judžių darbuotojų pensijų 
lėšų perkėlimu, tačiau alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemų visuma Europoje tebėra 
labai suskaidyta; ragina Komisiją
užtikrinti, kad ES teisėkūros veikla 
alternatyvaus ginčų sprendimo ir 
kolektyvinio žalos atlyginimo srityse būtų 
užbaigta 2012 m.;

3. pabrėžia, kad laikui bėgant buvo 
įrodyta, jog alternatyvaus ginčų sprendimo 
sistemos ir Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklas (SOLVIT) yra 
paprastos, greitos ir taupios priemonės, 
kurios padeda spręsti piliečiams poveikį 
darančias problemas, pvz., susijusias su 
profesinių kvalifikacijų pripažinimu ar su 
judžių darbuotojų pensijų lėšų perkėlimu; 
dar kartą patvirtina, kad alternatyvaus 
ginčų sprendimo sistemų visuma Europoje 
tebėra labai suskaidyta, o SOLVIT tinklas 
iš esmės nepakankamai naudojamas;
palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą 
iki 2011 m. pabaigos pateikti pasiūlymą 
dėl įstatymo galią turinčio akto dėl 
alternatyvaus ginčų sprendimo ir pabrėžia 
šio teisėkūros pasiūlymo veiksmingo 
priėmimo svarbą, siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai galėtų greičiau ir pigiau spręsti 
žalos atlyginimo klausimus; primygtinai 
ragina Komisiją užtikrinti, kad ES 
teisėkūros veikla kolektyvinio žalos 
atlyginimo srityje būtų užbaigta iki
2012 m. pabaigos;

Or. en

Pakeitimas 33
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti greitą ir veiksmingą 2011 m. 
kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į 
tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo, deramai 
atsižvelgiant į visuotinumo, galimybės 
gauti kokybiškų sveikatos priežiūros 
paslaugų, teisingumo ir solidarumo 
principus;
(Direktyva 2011/24/ES nustatomos 
taisyklės, kuriomis palengvinama galimybė 
gauti saugių ir aukštos kokybės 
tarpvalstybinių sveikatos priežiūros 
paslaugų ir skatinamas valstybių narių 
bendradarbiavimas sveikatos priežiūros 
srityje. Direktyvos 4 dalyje nurodoma, kad 
tarpvalstybinės sveikatos priežiūros 
paslaugos teikiamos atsižvelgiant į 
visuotinumo, galimybės gauti kokybiškų 
sveikatos priežiūros paslaugų, teisingumo 
ir solidarumo principus.)

Or. en

Pakeitimas 34
Louis Grech

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. laikosi nuomonės, kad naujos piliečių 
alternatyvaus ginčų sprendimo sistemos, 
paremtos esamomis patariamosiomis ir 
administracinėmis institucijomis, atveju 
prireiktų daug laiko užtikrinti, kad 
vartotojai galėtų naudotis įperkamomis, 
tikslingomis ir prieinamomis 
neteisminėmis procedūromis;
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Or. en

Pakeitimas 35
Louis Grech

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. skatina Komisiją nedelsiant priimti 
veiksmų planą dėl tolesnio SOLVIT, 
„Jūsų Europos patarėjo“, taip pat 
Europos vartotojų centrų vaidmens
plėtojimo ir stiprinimo kitų pagalbos 
tarnybų atžvilgiu, kad jie taptų žinomesni 
piliečiams ir įmonėms; 

Or. en

Pakeitimas 36
Louis Grech

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. palankiai vertina Komisijos 
nenutrūkstamą darbą kuriant interneto 
svetainę „Jūsų Europa“ ir skatina 
užbaigti kurti šią novatorišką priemonę, 
ypač nacionaliniu lygmeniu; 
rekomenduoja paversti šią priemonę iš 
tiesų vieno langelio principu pagrįstu 
informaciniu centru, siekiant suteikti 
galimybę piliečiams daugiau sužinoti apie 
savo teises naudojantis vienu informacijos 
šaltiniu;

Or. en
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Pakeitimas 37
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją svarstyti galimybę, kaip 
raginama minėtoje 2010 m. gegužės 20 d. 
Parlamento rezoliucijoje, priimti Piliečių
teisių chartiją, kurioje būtų nustatomos 
piliečių teisės, pareigos ir sprendžiami 
tarpvalstybiniai klausimai bendrojoje 
rinkoje; mano, kad ši chartija turėtų būti 
suprantama ir turėtų būti tinkama, kad 
piliečiai, kurie juda, dirba, perka ir 
parduoda tarpvalstybiniu mastu, galėtų ją 
naudoti kaip vadovą;

4. ragina valstybes nares svarstyti 
galimybę atitinkamose savo ministerijų 
interneto svetainėse pateikti išsamią 
informacinę medžiagą, kurioje būtų 
nustatomos piliečių teisės, pareigos ir 
sprendžiami tarpvalstybiniai klausimai 
bendrojoje rinkoje;

Or. de

Pakeitimas 38
Louis Grech

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją svarstyti galimybę, kaip 
raginama minėtoje 2010 m. gegužės 20 d. 
Parlamento rezoliucijoje, priimti Piliečių 
teisių chartiją, kurioje būtų nustatomos 
piliečių teisės, pareigos ir sprendžiami 
tarpvalstybiniai klausimai bendrojoje 
rinkoje; mano, kad ši chartija turėtų būti 
suprantama ir turėtų būti tinkama, kad 
piliečiai, kurie juda, dirba, perka ir 
parduoda tarpvalstybiniu mastu, galėtų ją 
naudoti kaip vadovą;

4. ragina Komisiją svarstyti galimybę, kaip 
raginama minėtoje 2010 m. gegužės 20 d. 
Parlamento rezoliucijoje[1], priimti 
vartotojams patogią, nuolat atnaujinamą 
ir lengvai prieinamą Piliečių teisių 
chartiją, kurioje būtų nustatomos piliečių 
teisės, pareigos ir sprendžiami 
tarpvalstybiniai klausimai bendrojoje 
rinkoje; mano, kad ši chartija turėtų būti 
suprantama ir turėtų būti tinkama, kad 
piliečiai, kurie juda, dirba, perka ir 
parduoda tarpvalstybiniu mastu, galėtų ją 
naudoti kaip vadovą, kuriame jie rastų 
daugiau praktinės informacijos ir 
problemų, su kuriomis kasdien susiduria 
Europos piliečiai, pvz., siekdami 
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pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis, užregistruoti automobilį, 
atsidaryti banko sąskaitą, pirkti produktų 
internetu ir kt., sprendimų;

[1] P7_TA(2010)0186 (L. Grecho 
pranešimas)

Or. en

Pakeitimas 39
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina laikytis išsamesnio požiūrio ES 
teisėkūros atžvilgiu, siekiant palengvinti 
tarpvalstybinį darbo jėgos judumą, kuris 
padėtų užtikrinti piliečių teises, skatintų 
ekonomikos augimą ir prisidėtų prie 
žmogiškojo kapitalo didinimo ir darbo 
vietų kūrimo, taigi pašalintų likusias 
kliūtis, trukdančias naudotis jų laisvėmis.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 40
Louis Grech

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina laikytis išsamesnio požiūrio ES 
teisėkūros atžvilgiu, siekiant palengvinti 
tarpvalstybinį darbo jėgos judumą, kuris 
padėtų užtikrinti piliečių teises, skatintų 
ekonomikos augimą ir prisidėtų prie
žmogiškojo kapitalo didinimo ir darbo 
vietų kūrimo, taigi pašalintų likusias 

5. ragina laikytis išsamesnio požiūrio ES 
teisėkūros atžvilgiu sveikatos priežiūros, 
socialinės apsaugos teisių, dažnių spektro 
politikos, profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo srityse, taip pat sukurti 
atitinkamus mechanizmus, siekiant 
palengvinti tarpvalstybinį darbo jėgos 
judumą, kuris padėtų užtikrinti piliečių 
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kliūtis, trukdančias naudotis jų laisvėmis. teises, skatintų ekonomikos augimą ir 
prisidėtų prie žmogiškojo kapitalo
didinimo ir darbo vietų kūrimo, taigi 
pašalintų likusias kliūtis, trukdančias 
naudotis jų laisvėmis.

Or. en

Pakeitimas 41
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
5 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) atkreipia dėmesį į pasiūlymus, kuriuos 
Europos Komisija pateiks siekdama 
atnaujinti Direktyvą 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo; 
pabrėžia, kad šiomis priemonėmis turi 
būti supaprastintos profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo procedūros, ir 
pritaria tam, kad savanoriškas Europos 
profesinis pažymėjimas galėtų būti 
priemonė, kuria palengvinamas 
europiečių judumas, ir konkretus piliečių 
Europos pavyzdys;

Or. fr

Pakeitimas 42
Simon Busuttil

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymus suteikti pacientams galimybę 
saugiai internetu susipažinti su 
medicininiais duomenimis apie savo 
sveikatą; ragina Komisiją toliau siekti 
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užsibrėžto tikslo iki 2020 m. pradėti 
plačiai teikti nuotolinės medicinos 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 43
Olga Sehnalová

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina tai, kad Komisija 
žino apie nepakankamas piliečių 
galimybes gauti informacijos ir pagalbos; 
todėl ragina Komisiją kuo labiau 
pritaikyti komunikaciją paprastų piliečių 
poreikiams, pavyzdžiui, Komisijai rengti 
viešas konsultacijas visomis oficialiomis 
ES kalbomis;

Or. cs

Pakeitimas 44
Louis Grech

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad būtina visuotinai 
užtikrinti profesinių kvalifikacijų 
pripažinimą, nes piliečiai tampa vis 
judesni, taip pat garantuoti judžių 
darbuotojų pensijų lėšų perkeliamumą, 
skatinti už mokyklos ribų teikti įgūdžius, 
kurie suteiktų galimybę įgyti vadinamąjį 
įgūdžių pasą; įdiegti „Judaus jaunimo“ 
kortelę;

Or. en
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Pakeitimas 45
Simon Busuttil

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. reikalauja, kad valstybės narės, 
koordinuodamos veiklą su Komisija, 
imtųsi tolesnių veiksmų tam, kad būtų 
įveiktos kliūtis, užkertančios kelią 
interneto bendrovėms siūlyti savo 
paslaugas konkrečių valstybių narių 
piliečiams; šiuo atžvilgiu palankiai 
vertina Komisijos pasiūlymą dėl Europos 
sutarčių teisės;

Or. en

Pakeitimas 46
Louis Grech

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
palengvinti tarpvalstybinį sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą ir plėtoti 
e. sveikatos paslaugas; mano, kad viena 
pagrindinių piliečių, gaunančių sveikatos 
priežiūros paslaugas užsienyje, 
nusivylimo priežasčių yra tai, kad žmonės 
nėra pakankamai informuoti apie jų teises 
ir galimybes jas įgyvendinti; ragina 
Komisiją ir valstybes nares daugiausia 
dėmesio skirti tinkamam galiojančių 
taisyklių ir priemonių įgyvendinimui ir 
taikymui, siekiant užtikrinti geresnes 
galimybes vartotojams gauti informacijos, 
taip pat jų saugumą ir privatumą; 
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Or. en

Pakeitimas 47
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. primena Europos Komisijai jos 
pareigą tirti ES teisės pažeidimus, ypač 
susijusius su piliečių ES teisių 
pažeidimais; pabrėžia, jog prievolė įrodyti 
tokius ES teisės pažeidimus neturi būti 
užkrauta piliečiams, kurie neturi išteklių 
tam, kad galėtų pateikti tokią informaciją; 

Or. en

Pakeitimas 48
Louis Grech

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina Komisiją atnaujinti 
galiojančias taisykles bei išplėsti Kelionių 
paketų direktyvos taikymo sritį, kad būtų 
padidintas vartotojų apsaugos lygis, 
atsižvelgiant į naujus rinkos pokyčius, 
susijusius su išaugusiu naudojimusi 
internetu; mano, kad vartotojams vis 
dažniau perkant atskiras kelionių 
paslaugas Komisija turėtų priimti 
konkrečias įvairioms pavienėms ir 
atskiroms kelionių paslaugoms taikomas 
taisykles, kuriomis būtų išaiškintos 
vartotojų teisės ir jų gynimo priemonės, 
taip pat apibrėžti atitinkamų paslaugų 
teikėjų įsipareigojimai; 
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Or. en

Pakeitimas 49
Louis Grech

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. ragina Komisiją priimti išsamią, 
konsoliduotą programą, pagal kurią visos 
keleivių teisės būtų apibrėžtos viename 
teisės akte, skiriant ypatingą dėmesį 
skirtingiems keleivių, besinaudojančių 
konkrečia transporto rūšimi, poreikiams; 

Or. en

Pakeitimas 50
Louis Grech

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. pabrėžia, kad net ir atsižvelgiant į 
pastaruoju metu pasiektą pažangą, kuri 
matyti iš 2010 m. gruodžio mėn. vidaus 
rinkos rezultatų suvestinių, valstybės 
narės iki šiol nesugeba visiškai 
įgyvendinti savo tikslų, t. y. tinkamai ir 
laiku į nacionalinę teisę perkelti ES teisės 
aktų nuostatas; ragina Komisiją ir 
valstybes nares, vykdant sistemingesnę ir 
labiau nepriklausomą stebėseną, 
užtikrinti tinkamą bendrosios rinkos teisės 
aktų įgyvendinimą ir jų perkėlimą į 
nacionalinę teisę, kad būtų užtikrintos 
vienodos veiklos sąlygos visoje Europos 
Sąjungoje;

Or. en
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