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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 vykdant biudžeto procedūrą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui 
tenka atsakomybė už biudžeto eilutes, įrašytas į 2 (Įmonės), 12 (Vidaus rinka), 14 
(Mokesčiai ir muitų sąjunga) ir 17 (Sveikatos ir vartotojų apsauga) antraštines dalis;

2. atkreipia dėmesį į Komisijos biudžeto projekto 02 03 skyriuje numatytų asignavimų 
svarbą ir mano, kad atlikus patobulinimus pranešimų ir sertifikavimo srityse būtų galima 
pasiekti geresnio vidaus rinkos funkcionavimo; be to, mano, kad biudžeto asignavimai, 
numatyti standartizacijos ir teisės aktų derinimo srityse, pagrįsti, nes numatomos 
priemonės sudarys geresnes sąlygas įmonių veiklai ir konkurencingumui, taip pat užtikrins 
Europos vartotojams saugesnius produktus ir paslaugas;

3. palankiai vertina tai, kad Komisijos biudžeto projekte pagal 12 02 01 biudžeto eilutę 
numatyta šiek tiek daugiau lėšų, kurios būtinos atsižvelgiant į bendrosios rinkos naudą 
visos ES ekonomikai, ypač ekonomikos nuosmukio sąlygomis; taigi ragina Komisiją teikti 
pasiūlymų, kaip užbaigti kurti bendrąją rinką, pagrįstą patikimu rinkos išmanymu, 
ekonomine analize ir tinkamų priemonių parinkimu; pabrėžia paslaugų sektoriaus svarbą 
Europos ekonomikai ir mano, kad pagrindinis prioritetas – Paslaugų direktyvos1

įgyvendinimas; be to, prašo Komisijos glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir 
sukurti administracinę paprastesnio reglamentavimo ir veiksmingo problemų sprendimo 
kultūrą; pažymi 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. apgailestauja, kad nenumatyta lėšų pagal 12 02 02 biudžeto eilutę; mano, kad tinklas 
SOLVIT yra veiksminga nemokama neteisminė ginčų sprendimo priemonė, kurią 
Komisija turėtų palaikyti rengdama mokymus ir skatindama ją taikyti visose valstybėse 
narėse; prašo valstybes nares numatyti šiam tinklui daugiau žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių; todėl pritaria bendrosios rinkos paramos paslaugų teikimo, naudojantis bendros 
duomenų įvesties tinklalapiu, kuriame pateikiama informacija ir patarimas, koncepcijai;

5. prašo finansuoti bandomąjį projektą, pavadintą „Bendrosios rinkos forumas“, kurį 
įgyvendinant kasmet suburiami ES institucijų, valstybių narių atstovai ir kiti suinteresuoti 
subjektai siekiant, kad būtų aiškiau įsipareigota į nacionalinę teisę perkelti vidaus rinkos 
teisės aktus, juos taikyti ir prižiūrėti, kad jų būtų laikomasi, ir šitaip sudaryti valstybių 
narių nacionalinių administracijų dalijimosi pažangiausia patirtimi platformą; be to, 
ragina finansuoti bandomąjį projektą, pagal kurį atlikus nepriklausomą apklausą būtų 
galima vidaus rinkoje nustatyti piliečių ir verslo įmonių, ypač MVĮ, 20 svarbiausių 
nepasitenkinimo ir nusivylimo šaltinių;

6. mano, kad pagal 14 04 02 biudžeto eilutę numatyta šiek tiek didesnė suma, skirta 

                                               
1 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).
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programai „Muitinė 2013“ įgyvendinti, yra pagrįsta ir tinkama siekiant šios politikos 
srities tikslų, kaip antai saugumo didinimas ir išorės sienų apsauga, kuriuos įgyvendinant 
remiama kova su neteisėta prekyba ir sukčiavimu, taip pat didinamas muitinių sistemos 
veiksmingumas; pritaria tam, kad šios programos tikslų būtų siekiama gerinant valstybių 
narių koordinavimą ir bendradarbiavimą, skatinant keitimąsi pažangiąja patirtimi ir 
įgytomis žiniomis ir prižiūrint, kad teisingai būtų taikomi Bendrijos teisės aktai;

7. mano, kad suma, numatyta vartotojų politikos srityje pagal 17 02 02 biudžeto eilutę, 
pagrįsta ir tinkama siekiant sukurti vidaus rinką, kurioje būtų pateikiami saugūs produktai 
ir paslaugos, ir visiems vartotojams užtikrinti vienodas teises; pabrėžia, kad siekiant 
parengti veiksmingesnes priežiūros užtikrinimo priemones, kurių reikia didesniam 
vartotojų pasitikėjimui pelnyti, svarbus glaudus Sąjungos, valstybių narių ir trečiųjų šalių, 
įskaitant Jungtines Valstijas, Kiniją ir Indiją, bendradarbiavimas; ragina Komisiją didinti 
žinių bazę, taip pat mokymo programas rinkos priežiūros srityje; be to, mano, kad 
pirmenybė turi būti teikiama bendroms pastangoms vartotojų švietimo srityje, ypač 
susijusioms su finansiniu neraštingumu;

8. pabrėžia, 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 ir finansuoti tolesnius rinkos tyrimus.


