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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. yra labai susirūpinęs dėl pradėtų pažeidimų procedūrų dėl direktyvų neperkėlimo laiku 
skaičiaus; 

2. ragina Komisiją visiškai pasinaudoti SESV 260 straipsnio 3 dalies pakeitimais;

3. apgailestauja, kad pernelyg daug pažeidimų nagrinėjimo procedūrų užtrunka labai ilgai, 
kol jos užbaigiamos arba pateikiamos Teisingumo Teismui; ragina valstybes nares ir 
Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant išnagrinėti pažeidimų procedūras;

4. ragina Komisiją sistemingiau ir skaidriau įvairiuose sektoriuose skirti pirmenybę 
pažeidimų nagrinėjimo procedūroms;

5. yra susirūpinęs dėl didelio pažeidimų nagrinėjimo procedūrų skaičiaus profesinės 
kvalifikacijos pripažinimo, paslaugų ir viešųjų pirkimų srityse; 

6. palankiai vertina tai, kad nesąžiningos komercinės praktikos srityje buvo sukurta vieša 
duomenų bazė, kurioje paskelbti teisės aktai ir teismų sprendimai; mano, kad kitose 
srityse taip pat reikėtų apsvarstyti tokias iniciatyvas;

7. remia valstybių narių iniciatyvą pagerinti bendrosios rinkos direktyvų perkėlimą; 

8. ragina Komisiją toliau skatinti bendrosios rinkos teisėkūros dokumentų perkėlimo gerąją 
praktiką remiantis savo 2009 m. birželio 29 d. rekomendacijomis dėl priemonių, skirtų 
bendrosios rinkos veikimui gerinti;

9. mano, kad valstybės narės turėtų pateikti atitikties visoms bendrosios rinkos direktyvoms 
lenteles ir viešai jas paskelbti; 

10. laikosi nuomonės, kad projektas „EU Pilot“ yra svarbus siekiant išspręsti problemas, su 
kuriomis bendrojoje rinkoje susiduria piliečiai ir verslas; ragina Komisiją ir valstybes 
nares projektą „EU Pilot“ vykdyti ne 24, o 27 valstybėse narėse; 

11. ragina Komisiją ir valstybes nares remti SOLVIT; 

12. mano, kad labai svarbu geriau praktiškai informuoti piliečius apie jų teises bendrojoje 
rinkoje; remia tolesnį interneto portalo „Jūsų Europa“ vystymą.


