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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi ES pilietybės ataskaita COM(2010) 603 ir Komunikatas dėl Bendrosios 
rinkos akto COM(2010) 608 yra viena kitą papildančios iniciatyvos, kuriomis 
siekiama, kad piliečiai būtų bendrosios rinkos centre ir kurios padeda įveikti dabartinį 
ES susiskaidymą;

B. primindamas savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliucijos dėl bendrosios rinkos 
vartotojams ir piliečiams sukūrimo1 esmę ir pritardamas M. Monti pranešimui, 
kuriame remiamas piliečių interesais grindžiamas požiūris, pagal kurį piliečių ir 
vartotojų interesai visapusiškai įtraukiami į vidaus rinkos vystymą, suteikiant galias 
ES piliečiams ir suteikiant naują politinę jėgą ES pilietybės koncepcijai;

1. palankiai vertina šį pranešimą ir kartoja, kad bendroji rinka gali būti visiškai 
įgyvendinta tik tuo atveju, jei bus pašalintos likusios tarpvalstybinės kliūtys, 
trukdančios laisvam asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimui, taip suteikiant 
konkrečios naudos Europos piliečiams ir įmonėms; 

2. atsižvelgia į neseniai Komisijos paskelbtus dokumentus „Galių suteikimas 
vartotojams“ ir „20 pagrindinių problemų“, kuriuose pabrėžiami su informacija, 
teisėkūra ir įgyvendinimu susiję trūkumai, kurių vis dar esama bendrojoje rinkoje, taip 
pat piliečių priešiškumas ir žinių apie savo teises rinkoje trūkumas; 

3. pabrėžia, kad alternatyvaus ginčų sprendimo sistemos, pvz., Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklas (SOLVIT) veiksmingai padeda spręsti piliečiams poveikį darančias 
problemas, pvz., susijusias su profesinių kvalifikacijų pripažinimu ar su judžių 
darbuotojų pensijų lėšų perkėlimu, tačiau alternatyvaus ginčų sprendimo sistemų 
visuma Europoje tebėra labai suskaidyta; ragina Komisiją užtikrinti, kad ES teisėkūros 
veikla alternatyvaus ginčų sprendimo ir kolektyvinio žalos atlyginimo srityse būtų 
užbaigta 2012 m.;

4. ragina Komisiją svarstyti galimybę, kaip raginama minėtoje 2010 m. gegužės 20 d. 
Parlamento rezoliucijoje, priimti Piliečių teisių chartiją, kurioje būtų nustatomos 
piliečių teisės, pareigos ir sprendžiami tarpvalstybiniai klausimai bendrojoje rinkoje; 
mano, kad ši chartija turėtų būti suprantama ir turėtų būti tinkama, kad piliečiai, kurie 
juda, dirba, perka ir parduoda tarpvalstybiniu mastu, galėtų ją naudoti kaip vadovą;

5. ragina laikytis išsamesnio požiūrio ES teisėkūros atžvilgiu, siekiant palengvinti 
tarpvalstybinį darbo jėgos judumą, kuris padėtų užtikrinti piliečių teises, skatintų 
ekonomikos augimą ir prisidėtų prie žmogiškojo kapitalo didinimo ir darbo vietų 
kūrimo, taigi pašalintų likusias kliūtis, trukdančias naudotis jų laisvėmis.

                                               
1 P7_TA (2010) 0186.


