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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad teisingai veikianti bendroji rinka yra Europos laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės ramstis ir padeda stiprinti Europos socialinės rinkos ekonomikos 
modelį;

2. palankiai vertina tai, kad 2010 m. ataskaitoje dėl pilietybės taip pat bus aptariamos kliūtys 
tiems piliečiams, kurie bando apsirūpinti prekėmis ir paslaugomis kitose valstybėse, ir 
siūloma, kaip jas galima būtų geriausiai pašalinti; siūlo Komisijai atlikti nepriklausomą 
tyrimą siekiant nustatyti 20 su bendrąja rinka susijusių didžiausią nepasitenkinimą ir 
nusivylimą keliančių šaltinių, su kuriais piliečiai susiduria kiekvieną dieną;

3. pabrėžia, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 12 straipsnio bendrojo taikymo 
nuostatoje vėl patvirtinama, kad nustatant bei įgyvendinant kitas Sąjungos politikos ir 
veiklos kryptis derėtų atsižvelgti į vartotojų apsaugą; pabrėžia siūlomos naujos vartotojų 
teisių direktyvos svarbą;

4. pakartoja savo prašymą Komisijai apsvarstyti galimybę priimti piliečių chartiją, kuri 
apimtų įvairius teisės gyventi ir dirbti ES aspektus;

5. pabrėžia, kad reikia greitai pasiekti didesnio teisinio saugumo ir aiškumo, susijusio su 
sutartiniais santykiais ir su teise į atitinkamą, įperkamą ir veiksmingą žalos atlyginimo 
sistemą;

6. ragina akivaizdžiai sumažinti visų iniciatyvų, pagal kurias remiamos visoje ES įvairiose 
valstybėse veikiančios MVĮ, administracinę, finansinę ir reglamentavimo naštą; džiaugiasi 
būsimu Pavėluotų mokėjimų direktyvos persvarstymu;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad pasitelkiant teisėkūros ir su teisėkura nesusijusias 
priemones būtų pašalintos visos kliūtys e. prekybos plėtrai; pabrėžia poreikį padidinti 
vartotojų ir įmonių pasitikėjimą tarpvalstybine e . prekyba. 


