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PASIŪLYMAI

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

1. primena, kad pastarasis ekonomikos nuosmukis atskleidė kelis bendrosios rinkos 
trūkumus ir nesuderinamumą, kurie padarė neigiamą poveikį vartotojų ir piliečių 
pasitikėjimui; pripažįsta, kad šiuo metu Sąjunga veikia riboto biudžeto sąlygomis; prašo 
geriau paskirstyti biudžeto išlaidas numatant pakankamai išteklių pažangaus ir tvaraus 
augimo strategijos įgyvendinimui remti;

2. yra įsitikinęs, kad vartotojų politika – vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų ir 
šiai politikos sričiai skirtas biudžetas turėtų tai atspindėti; 

3. primygtinai ragina Vartotojų programai išlaikyti bent jau pradinį pagal daugiametę 
finansinę programą Komisijos siūlytą finansinį paketą (t. y. 197 000 000 EUR) ir pažymi, 
kad bent 8 mln. EUR pagal šią programą reikės vartotojų ginčų elektroninio sprendimo 
platformos daugiakalbei sistemai; primena, kad dėl šios daugiakalbės sistemos susitarė 
abu teisės aktų leidėjai ir ji buvo patvirtinta 2013 m. kovo 12 d. Europos Parlamento 
teisėkūros rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
vartotojų ginčų elektroninio sprendimo; teigia, kad šią ginčų elektroninio sprendimo 
platformai skirtą daugiakalbę sistemą būtų galima finansuoti ir pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės programą;

4. pripažįsta Bendrosios rinkos forumo svarbą ir ragina jo parengiamuosius veiksmus 
pratęsti 2014 metams (įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimams iš viso 1 200 000 EUR);

5. mano, kad svarbu parengti naująjį bandomąjį projektą „Jūsų Europos kelionių (YET) 
programa mobiliesiems įrenginiams“, kuriuo ES ir nacionaliniu lygmenimis 24 kalbomis 
vieno langelio principu būtų teikiama informacija tarpvalstybiniais klausimais 
(650 000 EUR įsipareigojimų asignavimams ir 350 000 EUR mokėjimų asignavimams);
pagal šį projektą turėtų būti teikiama atskira praktinė informacija ir išdėstomos į piliečius 
orientuotos zonos konkretiems vartotojams, daugiausia dėmesio skiriant realiam 
gyvenimui, tarpvalstybiniams atvejams, įskaitant praktinę informaciją įvairiomis 
temomis – nuo kelionių ir vizų informacijos, rekomendacijų, naudingų keliantis į naują 
šalį, iki informacijos apie sveikatos priežiūros paslaugas ir informacijos apie nacionalinius 
vartotojų centrus;

6. pabrėžia, kad Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklas (SOLVIT) pasirodė esantis 
veiksmingas sprendžiant piliečiams aktualias problemas; primena savo paramą biudžeto 
eilutei, skirtai bendrosios rinkos priemonėms; 

7. mano, kad vienas iš svarbiausių ES prioritetų turėtų būti parama realiajai ekonomikai; 
primygtinai ragina pasiekti, kad šia finansine parama gebėtų pasinaudoti kuo daugiau 
MVĮ;

8. pripažįsta, kad reikia išlaikyti darnų finansinį paketą muitinės programai, kuris turėtų būti 
bent jau lygus pradiniame Komisijos pasiūlyme nustatytai sumai, t. y. 548 080 000 EUR; 
pabrėžia, kad reikia sustiprinti pradinį bendrąjį programos tikslą – remti muitų sąjungos 
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veikimą ir įtvirtinti vidaus rinką užsibrėžiant naujus konkrečius tikslus ir einamuosius 
uždavinius.


