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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad vykstant biudžeto procedūrai Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui 
atsakomybė tenka už 2 (Įmonės), 12 (Vidaus rinka), 14 (Mokesčiai ir muitų sąjunga) ir 17 
(Sveikatos ir vartotojų apsauga) antraštines dalis;

2. pabrėžia preliminaraus biudžeto projekto 02 03 skyriuje numatytų asignavimų svarbą ir 
mano, kad, parengus naujus teisės aktus ir ne teisėkūros priemones ir geriau užtikrinus, 
kad būtų laikomasi Bendrijos teisės, geriau funkcionuojanti prekių vidaus rinka padės 
klestėti verslui; be to, mano, kad šios priemonės sudarys geresnes sąlygas įmonių veiklai 
ir padidins jų konkurencingumą, o Europos piliečiams užtikrins aukštesnį sveikatos 
apsaugos ir saugos, taip pat aplinkos apsaugos ir vartotojų apsaugos lygį;

3. teigiamai vertina tai, kad 12 01 ir 12 02 skyriuose numatyta daugiau lėšų, kurios, komiteto 
nuomone, būtinos atsižvelgiant į bendrosios rinkos naudą visos ES ekonomikai, ypač 
ekonomikos nuosmukio metu; taigi ragina Komisiją teikti pasiūlymus, kaip pašalinti 
likusias bendrosios rinkos kliūtis siekiant turėti daugiau naudos; pabrėžia paslaugų 
sektoriaus svarbą bendrajai rinkai ir mano, kad pagrindinis prioritetas yra Paslaugų 
direktyvos1 įgyvendinimas; skatina Komisiją dėti daugiau pastangų kuriant įrodymais 
pagrįstą politiką, kurios pagrindas – patikimas rinkos išmanymas, ekonominė analizė ir 
tinkamų priemonių pasirinkimas; be to, prašo Komisijos glaudžiai bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis ir sukurti administracinę paprastesnio reglamentavimo ir veiksmingo 
problemų sprendimo kultūrą; atsižvelgdamas į tai, pažymi seminarų, pareigūnų mainų ir 
kitos mokymo veiklos, skirtos pareigūnams ir teisėjams padėti į nacionalinę teisę teisingai 
perkelti bendrosios rinkos taisykles, jas taikyti ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, svarbą; 

4. džiaugiasi, kad 2009 m. biudžete įrašyta atskira biudžeto eilutė tinklui SOLVIT 
finansuoti ir prašo 2010 m. biudžete į ją įrašyti daugiau lėšų; skatina valstybes nares šiam 
tinklui, kuris yra veiksminga nemokama neteisminė ginčų sprendimo priemonė, numatyti 
daugiau žmogiškųjų ir finansinių išteklių; prašo Komisijos dėti daugiau pastangų, kad 
mokymai ir tinklo SOLVIT rėmimo veikla būtų finansuojami visose valstybėse narėse; 
be to, ragina Komisiją paspartinti įvairių tarnybų, kurios teikia informaciją apie bendrąją 
rinką ir konsultuoja bendrosios rinkos klausimais, racionalizavimo procesą; todėl labai 
pritaria bendrosios rinkos paramos paslaugų teikimo, naudojantis bendros duomenų 
įvesties tinklalapiu, koncepcijai;

5. mano, kad 14 04 skyriuje pagal programą „Muitinė 2013“ numatytos sumos turi užtekti 
šios politikos srities tikslams, kaip antai saugumo didinimas ir išorės sienų apsauga, 
parama kovojant su neteisėta prekyba bei sukčiavimu ir muitinių sistemos veiksmingumo 
gerinimas, įgyvendinti; pabrėžia, kad įgyvendinant šią programą padedama siekti minėtųjų 
tikslų, kadangi gerinamas valstybių narių koordinavimas ir bendradarbiavimas, skatinama 
keistis pažangiąja patirtimi ir įgytomis žiniomis ir stebima, kad būtų teisingai taikomi 

                                               
1 2006 m. gruod˛io 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus 
rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).
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Bendrijos teisės aktai;

6. pažymi vartotojų politikos, įrašytos 17 02 skyriuje, vaidmenį kuriant vidaus rinką, kurioje 
pateikiami saugūs produktai ir paslaugos ir kurioje visi vartotojai turėtų vienodas teises, o 
įmonės – vienodas sąlygas; pabrėžia, kad glaudus Bendrijos, valstybių narių ir trečiųjų 
šalių, įskaitant Jungtines Valstijas ir Kiniją, bendradarbiavimas svarbus siekiant parengti 
veiksmingesnes priežiūros užtikrinimo priemones, kurių reikia didesniam vartotojų 
pasitikėjimui pelnyti, ypač ekonomikos nuosmukio sąlygomis; ragina Komisiją rinkos 
priežiūros srityje didinti žinių bazę, taip pat mokymo programas, kurios padėtų gerinti 
esamą kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą; ragina Komisiją siūlyti 
tolesnius Bendrijos veiksmus, skirtus Europos vartotojų centrams stiprinti; mano, kad 
bendroms pastangoms vartotojų švietimo srityje, ypač susijusioms su finansiniu 
neraštingumu, neatsižvelgiant į vartotojų amžių ir jų išsilavinimo lygį, turi būti teikiama 
pirmenybė;

7. pripažįsta, kad svarbu stebėti vartotojų rinkas naudojantis jungtine vidaus rinkos pažangos 
suvestine ir susijusiais rinkos tyrimais, kurie grindžiami duomenų apie vartotojų elgesį ir 
minėtųjų rinkų funkcionavimą rinkimu; taigi skatina vykdyti tolesnius parengiamuosius 
veiksmus, pavadintus „Stebėsenos priemonės vartotojų politikos srityje“, kurie sudarytų 
galimybę tęsti apklausas ir tyrimus, finansuoti tolesnius rinkos tyrimus ir šitaip gerinti 
vartotojų rinkos rezultatų suvestinės kokybę.
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Biudžeto 
eilutė Pavadinimas 2009 m. biudžetas 2010 m. PBP 2010 BP PBP ir BP skirtumas

ĮA MA ĮA MA ĮA MA ĮA
02 03 01 Vidaus rinkos veikimas ir 

vystymasis
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000

02 03 04 Standartizacija ir teisės aktų 
derinimas

20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000

12 02 01 Vidaus rinkos įgyvendinimas ir 
vystymas

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -

12 02 02 Programa SOLVIT ir bendros 
rinkos rėmimo paslaugų 
veiksmų planas

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m.

14 01 04 01 Vidaus rinkos įgyvendinimas ir 
vystymas. Administracinio 
valdymo išlaidos

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000

14 02 01 Vidaus rinkos įgyvendinimas ir 
vystymas

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000

14 04 02 «Muitinė 2013» 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000

17 01 04 03 Bendrijos veiksmai sveikatos ir 
vartotojų apsaugos srityje

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000

17 01 04 30 Sveikatos ir vartotojų reikalų 
vykdomoji agentūra

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000

17 02 02 Bendrijos veiksmai vartotojų 
politikos srityje

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000

17 02 03 Bandomasis projektas 
„Stebėsenos priemonės 
vartotojų politikos srityje“

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m.


