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PASIŪLYMAI

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

1. palaiko nuomonę, kad taupymo metu ribotas ES biudžetas turėtų būti ne paprasčiausiai 
sumažintas keliant pavojų jau prisiimtiems įsipareigojimams, bet turėtų būti išmintingai 
naudojamas siekiant skatinti ekonomikos augimą (turėtų būti vykdomos būtinos 
investicijos ir stiprinamas bendrosios rinkos veikimas) ir suteikti pagalbą Europos 
piliečiams, vartotojams ir įmonėms kuriant darbo vietas ir vykdant tvarią veiklą;

2. pabrėžia, kad vidaus rinkos veikimui ir vystymui būtinas nuolatinis biudžeto lėšų 
skyrimas, ypač pranešimo, sertifikavimo ir sektorių suderinimo srityse (02 01 04 04 ir 02 
03 01 biudžeto eilutės); tikisi, kad Komisijos standartizacijos teisės aktų paketas atitiks 
Parlamento prašymą sukurti labiau integruotą ES standartizacijos sistemą ir tvaresnę 
finansavimo sistemą, kad būtų galima parengti standartus1;

3. palankiai vertina nedidelį lėšų, skirtų vidaus rinkos kūrimui ir vystymui, padidinimą (12 
01 04 01 ir 12 02 01 biudžeto eilutės) ir Komisijos tikslą panaikinti rinkos susiskaidymą ir 
pašalinti kliūtis paslaugų judėjimui, naujovėms ir kūrybiškumui, kaip nurodyta lauktame 
komunikate „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui 
stiprinti.  Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“2.

4. primena Komisijai Parlamento rezoliuciją dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo3, kurioje 
Parlamentas ragino skirti reikiamų lėšų didelei kontaktinių centrų populiarinimo 
kampanijai;

5. prašo ir toliau finansuoti bandomąjį projektą „Bendrosios rinkos forumas“ (BRF; 12 02 03 
biudžeto eilutė), kurį Komisija rengia bendradarbiaudama su Tarybai pirmininkaujančia 
valstybe nare ir kuriame dalyvautų ES institucijoms, valstybėms narėms, pilietinei 
visuomenei ir verslo organizacijoms atstovaujančios suinteresuotosios šalys, siekiant 
vertinti bendrosios rinkos atnaujinimo pažangą, keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir 
spręsti Europos piliečiams labiausiai rūpimus klausimus;

6. apgailestauja, kad nebuvo skirta lėšų įsipareigojimams, susijusiems su tinklu SOLVIT ir 
bendrosios rinkos rėmimo paslaugomis (12 02 02 biudžeto eilutė); mano, kad tinklas 
SOLVIT yra veiksminga nemokama neteisminė ginčų sprendimo priemonė, kuri turėtų 
būti palaikoma rengiant mokymus ir skatinant ją taikyti visose valstybėse narėse;

7. pabrėžia, kad būtina vystyti nacionalinių ir regioninių administracijos institucijų 
tarnautojų, atsakingų už paslaugų kontrolę, mokymo veiklą; primena, kad tvari Vidaus 
rinkos informacinės sistemos sėkmė priklauso nuo atitinkamų investicijų Bendrijos 
lygmeniu ir remia jos taikymo išplėtimą iki 2012 m. pabaigos visoms profesijoms, 

                                               
1 2010 m. spalio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos standartizacijos ateities (Kožušník 
pranešimas - 2010/2051(INI)).
2 COM(2011) 0206.
3 2011 m. vasario 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Paslaugų direktyvos 2006/123/EB įgyvendinimo 
(Gebhardt pranešimas – 2010/2053(INI)).
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reglamentuojamoms ES lygmeniu;

8. pakartoja savo raginimą Komisijai ir valstybėms narėms bendrai finansuoti tolesnius 
bendrus rinkos priežiūros veiksmus1; pripažįsta muitų vaidmenį rinkos priežiūros srityje ir 
remia muitinių administracijų ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimo stiprinimą; 
ragina valstybes nares skirti reikiamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių siekiant 
įgyvendinti savo įsipareigojimus, susijusius su programos „Muitinė 2013“ įgyvendinimu 
(14 01 04 02 ir 14 04 02 biudžeto eilutės);

9. mano, kad būtina padidinti Sąjungos veiksmams vartotojų politikos srityje skirtą sumą (17 
02 02 biudžeto eilutė) siekiant užtikrinti egzistuojančių apžvalgų ir rinkos tyrimų, ypač 
„Vartotojų rinkos“ ir „Vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė“, tęstinumą; palankiai vertina 
Vartotojų politikos strategijos ir Bendrijos veiksmų programos laikotarpio vidurio 
vertinimą2 ir laukia atskiro priemonių vartotojų švietimo, informacijos ir pajėgumų 
kūrimo srityse įvertinimo, kuris numatytas 2011 m. liepos mėn.;

10. atkreipia dėmesį į pagrindines naujo Europos vartotojų centrų tinklo veikimo vertinimo 
išvadas, ypač atsižvelgiant į turimus ribotus išteklius ir rezultatais grindžiamas paskatas, 
kurios pasiūlytos ateičiai; ir toliau palaiko Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje 
tinklą, neatsižvelgiant į būsimą jo veiksmingumo vertinimą.

                                               
1 2011 m. kovo 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bendrosios gaminių saugos direktyvos peržiūros ir 
rinkos priežiūros (Schaldemose pranešimas - 2010/2085(INI)); Taip pat žr. 2011 m. balandžio 6 d. Europos 
Parlamento rezoliucijos dėl bendrosios rinkos europiečiams 33 punktą Europeans (Correia de Campos 
pranešimas – 2010/2278).
2 Komisijos tarnybų darbo dokumentas, priimtas 2011 m. kovo 25 d. (SEC(2011)414).


