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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad aukšto lygio vartotojų apsauga užtikrinama SESV 169 straipsnyje ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 straipsnyje;

2. pakartoja, kad keleivių teisės turi būti nagrinėjamos kaip vartotojų teisės; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad šios teisės būtų nuosekliai įgyvendinamos;

3. pabrėžia, kad vartotojai turi teisę į veiksmingą ir vienodą apsaugą, neatsižvelgiant į jų 
transporto rūšį; ragina parengti vieną bendrą reglamentą, į kurį būtų įtrauktos visos su 
keleivių teisėmis susijusios nuostatos ir principai, siekiant sumažinti susiskaidymą ir 
suderinti neatitikimus skirtingose keleivių teisių srityse;

4. ragina visose valstybėse narėse visiškai įgyvendinti Komisijos komunikate paskelbtas 
dešimt keleivių teisių, taikytinų visų rūšių transporto keleiviams ir visoms 
tarpvalstybinėms kelionėms;

5. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad keleiviai būtų informuojami apie šias teises prieš 
pirkdami kelionių paslaugas ir kad tokią informaciją būtų galima gauti visais kelionės 
etapais; ragina imtis veiksmų, kuriais būtų siekiama sustiprinti vartotojų centrų vaidmenį 
sprendžiant vartotojams kylančias problemas bei ginčus ir užtikrinti, kad būtų taikomi 
veiksmingi alternatyvaus ginčų sprendimo ir kolektyvinio žalos atlyginimo mechanizmai;
šiuo atžvilgiu ragina teikti pagalbą internetu ir sukurti interneto svetainę, kurioje būtų 
pateikta informacija apie keleivių teises (www.travel.eu);

6. ragina kurti ES masto priemones, kuriomis būtų užtikrinamas geriausias daugiarūšis 
transportas teikiant veiksmingas ir sklandžias tarpvalstybinio viešojo transporto paslaugas, 
siekiant užtikrinti laisvą asmenų judėjimą ir tokių paslaugų konkurencingumą privačių 
transporto priemonių atžvilgiu;

7. pabrėžia, kad vežėjai kiekviename terminale arba oro uoste, iš kurio jie išvyksta, turėtų 
paskirti bent vieną atstovą ir (arba) įdiegti informavimo liniją, kad kelionei sutrikus būtų 
galima priimti skubius sprendimus;

8. pabrėžia, kad ribotos judėsenos ar neįgaliems keleiviams turi būti suteikiamos vienodos 
galimybės keliauti transportu ir be apribojimų naudotis paslaugomis.


