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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl bendrosios rinkos vartotojams ir piliečiams sukūrimo
(2010/2011(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Vadovų Tarybai „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020), 

– atsižvelgdamas į profesoriaus Mario Monti pranešimą Komisijai dėl bendrosios rinkos 
atnaujinimo1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Piliečių darbotvarkė. Siekiant rezultatų 
Europai“ (COM(2006) 0211), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendroji rinka XXI a. Europai“ 
(COM(2007) 0724) ir Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendroji rinka. Rezultatų 
peržiūra“ (SEC(2007) 1521), į 2007 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
vienos bendros rinkos peržiūros2 ir į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendrosios 
rinkos peržiūra: po vienerių metų“ (SEC(2008) 3064),

– atsižvelgdamas į Komisiją komunikatą „Perspektyvos, prieinamumas ir solidarumas. 
Nauja socialinė vizija XXI amžiaus Europoje“ (COM(2007) 0726) ir į Komisijos 
komunikatą „Bendrus interesus tenkinančios paslaugos, įskaitant bendrus interesus 
tenkinančias socialines paslaugas. Naujas Europos įsipareigojimas“ (COM(2007) 0725) ir 
į 2006 m. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos Baltosios knygos dėl bendro 
intereso paslaugų3, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 29 d. Komisijos rekomendaciją dėl priemonių, skirtų 
bendrosios rinkos veikimui gerinti4 ir į 2004 m. liepos 12 d. Komisijos rekomendaciją dėl 
vidaus rinkos direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę5,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos mėn. vidaus rinkos rezultatų suvestinę (SEC(2009) 1007)
ir į 2010 m. kovo 9 d.6 bei 2008 m. rugsėjo 23 d.7 Europos Parlamento rezoliucijas dėl 
vidaus rinkos rezultatų suvestinės,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „2007–2013 m. ES vartotojų politikos 
strategija. Vartotojų teisių stiprinimas, gerovės didinimas ir veiksminga jų apsauga“ ir į 
2008 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2007–2013 m. ES vartotojų 
politikos strategijos8,

– atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 28 d. Komisijos komunikatą „Vartotojams teikiamos 
bendrosios rinkos naudos stebėsena. Antrasis Vartotojų rinkų suvestinės leidimas“ 

                                               
1 Tikimasi 2010 m. balandžio mėn.
2 OL C 187/E, 2008 7 24, p. 80.
3 OL C 306/E, 2006 12 15, p. 277.
4 OL C 176, 2009 7 7, p. 17.
5 OL L 98, 2005 4 16, p. 47.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0051.
7 OL C 309E, 2008 12 4, p. 46.
8 OL C 180/E/26, 2008 7 17, p. 26.
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(COM(2009) 0025) ir kartu į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Antroji Vartotojų 
rinkų suvestinė“ (SEC(2009) 0076),

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą dėl vartotojų acquis
vykdymo (COM(2009) 0330), į 2009 m. liepos 2 d. Komisijos ataskaitą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, 
atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, taikymo 
(Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje) (COM(2009) 0336),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vartotojų apsaugos1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl tarpvalstybinės įmonių e. prekybos su 
vartotojais Europos Sąjungoje (COM(2009) 0557),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Bendrosios rinkos, 
gamybos ir vartojimo skyriaus pranešimą „Europos bendrosios rinkos kliūtys 2008 m.“2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. SOLVIT metinę ataskaitą dėl SOLVIT tinklo plėtros ir veiklos 
(SEC(2009) 0142), į 2008 m. gegužės 8 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl 
veiksmų plano dėl integruoto bendrosios rinkos rėmimo paslaugų teikimo piliečiams ir 
įmonėms metodo (SEC(2008) 1882) ir į 2010 m. kovo 9 d. Parlamento rezoliuciją dėl 
SOLVIT3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros 
reikalavimus, kuriuo siekiama sukurti taisyklių ir principų, susijusių su akreditavimu ir 
rinkos priežiūra, bendrąją sistemą,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 26 straipsnį, kuriame 
nustatyta, kad „vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje pagal Sutarčių 
nuostatas užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas“,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos (SES) 3 straipsnio 3 dalį, kurioje ES 
įpareigojama siekti „didelio konkurencingumo socialine rinkos ekonomika, kuria siekiama 
visiško užimtumo ir socialinės pažangos, bei aukšto lygio aplinkos apsauga ir aplinkos 
kokybės gerinimu“,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, įtrauktą į Sutartis 
ES sutarties 6 straipsniu,

– atsižvelgdamas į SESV 9 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „nustatydama ir 
įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, ES atsižvelgia į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova 
su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga“,

– atsižvelgdamas į SESV 11 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „nustatant ir įgyvendinant ES 
politikos ir veiklos kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą, turi būti atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos reikalavimus“,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
3 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0047.
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– atsižvelgdamas į SESV 12 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „į vartotojų apsaugos 
reikalavimus atsižvelgiama nustatant bei įgyvendinant kitas ES politikos ir veiklos 
kryptis“,

– atsižvelgdamas į SESV 14 straipsnį ir 26 protokolą dėl bendrus ekonominius interesus 
tenkinančių paslaugų,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

A. kadangi per daug kliūčių, susidariusių dėl informacijos apie teises ir galimybes trūkumo, 
fragmentiško ir nepakankamo reglamentavimo, netinkamo taisyklių perkėlimo, taikymo 
ir įgyvendinimo užtikrinimo, nepakankamo administracinio koordinavimo ir 
bendradarbiavimo, trukdo piliečiams, vartotojams ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ), norinčioms judėti, pirkti, parduoti arba prekiauti kitose valstybėse narėse taip pat 
saugiai ir su tokiu pat pasitikėjimu kaip savo valstybėse narėse,

B. kadangi tik labai nedidelė procentinė dalis darbuotojų, paslaugų teikėjų ir specialistų 
ryžtasi judėti į kitą valstybę narę, nes tai pernelyg sudėtinga ir brangu dėl biurokratinių 
kliūčių ir pavojaus prarasti teises į socialinį draudimą,

C. kadangi nedaug verslininkų ir mažųjų ir vidutinių įmonių siūlo prekes ir paslaugas už 
šalies rinkų ribų, nes trūksta tikrumo dėl investicijų, mokėjimų ir įsipareigojimų ir skiriasi 
teisinės, administracinės, socialinės ir kultūros tradicijos,

D. kadangi bendrosios rinkos nereikia atsieti nuo kitų horizontaliųjų politikos krypčių, visų 
pirma sveikatos, aplinkos apsaugos, tvarios plėtros ir išorės politikos,

E. kadangi ES 2020 m. strategijoje reikėtų nustatyti tikroviškus tikslus ekologinei žinių 
ekonomikai ir tvariam augimui pasiekti iki 2020 m.; kadangi ES 2020 m. strategijos 
pagrindas turėtų būti Europos bendroji rinka ir socialinio teisingumo, ekonomikos 
augimo ir dėmesio sutelkimo į piliečių naudą, vartotojų apsaugą ir MVĮ uždaviniai,

Bendrosios nuostatos

1. mano, kad ES išgyvena itin sudėtingą laikotarpį Europos bendrosios rinkos integravimo 
istorijoje; yra įsitikinęs, kad dabartinius ir būsimus uždavinius reikia spręsti nuosekliai, 
ryžtingai, atsidavusiai ir tvirtai, taip pat būtina tai daryti jautriai ir tikslingai, 
bendradarbiaujant vieniems su kitais ir rodant solidarumą;

2. pabrėžia, kad gerai veikianti bendroji rinka yra naudingiausia Europos piliečiams, 
vartotojams ir MVĮ sprendžiant daugelį šiuo metu ES kylančių ekonominių ir kitų 
uždavinių;

3. pabrėžia, kad, nepaisant ekonomikos, technologijų ir teisėkūros struktūros trūkumų, 
Europos bendroji rinka kartu su euro zona geriausiai atskleidžia tikrąją ES ekonominės 
integracijos ir vienybės svarbą;

4. palankiai vertina ir visiškai palaiko Komisijos ketinimą „į vidaus rinkos centrą grąžinti 
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tuos, kurie joje gyvena ir kasdien ja naudojasi“, taip pat Komisijos įsipareigojimą 
ryžtingai ginti bendrąją rinką visapusiškai naudojantis įgyvendinimo įgaliojimais ir 
parengti socialinę Lisabonos sutarties įsipareigojimais grindžiamos bendrosios rinkos 
viziją;

Bendrosios rinkos integracija nėra negrįžtamas procesas
5. pabrėžia, kad integracija į bendrąją rinką nėra negrįžtamas procesas ir nuolatinio 

bendrosios rinkos buvimo nereikėtų laikyti savaime suprantamu dalyku; mano, kad 
nepasiekus bendrosios rinkos tikslo galimas domino efektas, dėl kurio kiltų grėsmė 
prarasti keletą Europos rinkos integracijos metų;

6. išreiškia susirūpinimą, kad vėl atsiradus ekonominiam protekcionizmui bendroji rinka 
gali suskilti; yra susirūpinęs, kad dabartinis ekonomikos ir finansų smukimas gali būti 
naudojamas pateisinti protekcionistinių priemonių įvairiose valstybėse narėse 
atnaujinimą;

7. mano, kad krizė smarkiai pakenkė bendrosios rinkos integracijai, o priešiškumas 
bendrajai rinkai bei nepasitikėjimas ja sustiprėjo dėl valstybių narių ekonomikos sistemų 
trūkumų ir skirtumų;

8. mano, kad krizė turėtų atverti galimybę reformuoti, sutvirtinti ir pagerinti dabartinę 
bendrosios rinkos struktūrą ir atgauti piliečių, ypač vartotojų ir MVĮ, pasitikėjimą;

9. pabrėžia, kad vėl kuriant bendrąją rinką neturi būti absoliučiai atsižvelgiama į pastarąjį 
finansų nuosmukį ir kad ją atnaujinant reikia žvelgti plačiau nei į per krizę gautas 
pagrindines pamokas;

10. pabrėžia, kad Europos bendrajai rinkai žūtbūt reikia naujos paskatos ir tvirto Komisijos 
vadovavimo, siekiant atkurti bendrosios rinkos patikimumą ir pasitikėjimą ja;

Reikalingas visa apimantis ir bendras požiūris į bendrąją rinką

11. mano, kad reikia peržiūrėti ankstesnę bendrosios rinkos, kaip visų pirma susietos su 
ekonominiais motyvais, sampratą; pabrėžia, kad visiems, kurie kuria ir įgyvendina 
bendrąją rinką, reikia labiau visa apimančio požiūrio, kad būtų visapusiškai integruoti 
piliečiams rūpimi dalykai, visų pirma susiję su ekonominiais, socialiniais, sveikatos ir 
aplinkos apsaugos klausimais bei vartotojų apsauga;

12. pabrėžia, kad bendroji rinka turėtų būti svarbiausia siekiant tvarios ir didelio 
konkurencingumo socialinės rinkos ekonomikos tikslo, susijusio su ES 2020 m. 
strategijos ilgalaike vizija;

13. siūlo, kad bet kuri strategija ir politikos kryptys Europos bendrajai rinkai atgaivinti, 
įskaitant ES 2020 m. strategiją, būtų grindžiamos praktišku, išsamiu ir plačios apimties 
sandoriu, kurį palaikytų visos valstybės narės ir kuriame pagrindinis dėmesys būtų 
skiriamas prioritetams, dėl kurių valstybės narės iš tikrųjų prisiimtų atsakomybę ir 
kuriuos jos veiksmingai įgyvendintų nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis;
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14. ragina ieškoti naujos politinio mąstymo paradigmos, kurioje piliečiams ir vartotojams 
tektų pagrindinis vaidmuo iš naujo kuriant Europos bendrąją rinką; mano, kad to galima 
siekti, jeigu Europos pilietis taptų pagrindiniu politiniu kintamuoju nustatant ir rengiant 
ES teisės aktus ir politiką;

15. teigia, kad bendrajai rinkai atnaujinti reikalinga tinkamas valdžios padalijimas ir atsvaros, 
siekiant užtikrinti tinkamą piliečių ir vartotojų apsaugą; mano, kad pilietiškesnis požiūris 
padės ES susigrąžinti visuotinį pasitikėjimą Europos bendrąja rinka ir rasti tinkamą 
iniciatyvų tvirtinimo planą, kad ES įgytų reikiamą konkurencinį pranašumą nepažeidžiant 
socialinės plotmės;

16. pakartoja, kad pagrįstas socialinių, vartotojų ir aplinkos apsaugos poveikio vertinimas, 
kuris turėtų būti įtrauktas į visus bendrosios rinkos pasiūlymus, svarbus visuomenės 
pasitikėjimui įgyti, taip pat juo bus užtikrintas realus socialinių, vartotojų apsaugos ir 
ekonomikos tikslų integravimas;

Bendrosios rinkos politikos kūrėjų svarstytini uždaviniai ir galimybės 

17. mano, kad svarbiausias uždavinys, kurį turi spręsti ES – tai išlaikyti atviros ekonomikos, 
pajėgios skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, ir ekonominės sistemos, kuri 
taip pat gali teikti piliečiams reikalingą vartotojų apsaugą ir socialines bei aplinkos 
apsaugos garantijas, pusiausvyrą;

18. pabrėžia, kad svarbu sukurti ekologinę bendrąją rinką naujoms mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančioms ir aplinkos apsaugos technologijoms, paslaugoms ir gaminiams, 
rengiant Europos Sąjungos lygmens standartus išmetamo anglies dioksido kiekiui matuoti 
ir tikrinti; nurodo, kad visoje ES privalu nustatyti aiškius standartus efektyviai energiją 
vartojantiems produktams ir juos žymėti;

19. ragina, kad skaitmeniniame amžiuje ES visapusiškai išnaudotų interneto ir e. prekybos 
teikiamą potencialą ir galimybes bendrajai rinkai toliau plėtoti; pabrėžia, kad kuriant 
naujas technologijas turi būti atsižvelgiama į poreikį apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
MVĮ;

20. pritaria iniciatyvoms, kurių Komisija imasi siekdama bet kurioje būsimoje strategijoje 
teikti pirmenybę moksliniams tyrimams, žinioms ir naujovėms; tikisi, kad bus skirta 
pakankamai išteklių būsimuose ES biudžetuose siekiant spręsti esminius klausimus;

21. pritaria Komisijos pastangoms skatinti gaminamų prekių saugą įsigaliojant 2008 m. 
liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 765/2008, nustatančiam 
su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus;

Piliečiai ir vartotojai bendrojoje rinkoje

22. yra įsitikinęs, kad paprastų žmonių suvokimas, išmanymas ir žinios apie bendrąją rinką 



PE439.933v01-00 8/15 PR\809700LT.doc

LT

yra menki, jiems tai atrodo painu arba nepriimtina arba jie iš viso nežino apie bendrąją 
rinką; mano, kad dauguma vartotojų laiko bendrąją rinką – teisingai arba klaidingai –
sistema, kupina politinių derybų ir įvairių interesų, o ne tokia sistema, kurioje tenkinami
vartotojų, piliečių ir MVĮ poreikiai;

23. pabrėžia, kad siekdamos užtikrinti Europos piliečių socialinę paramą ir 
bendradarbiavimą, ES ir nacionalinės institucijos turi iš esmės keisti visuotinį suvokimą 
apie bendrąją rinką, informuodamos gyventojus apie rinkos jiems teikiamą naudą ir 
padėdamos ją suprasti;

24. mano, kad akivaizdžiausios problemos, kurias patiria vartotojai visų pirma paslaugų 
sektoriuje, yra šios: 1) trūksta galimybių susipažinti su palyginama ir objektyvia 
informacija, įskaitant kainų palyginimą, 2) sudėtingi sutartiniai santykiai, 3) netikrumas 
dėl mokėjimo ir žalos atlyginimo; 4) trūksta sistemos suvokimo ir pasitikėjimo ja1;

25. teigia, kad piliečiams nėra suteikiama reikalingos informacijos apie bendrosios rinkos 
teisės aktus ir apie piliečių teises bei jų įgyvendinimą; pabrėžia tai, kad daugelis 
atitinkamų interneto svetainių ir daugelis informacijos bei kontaktinių centrų vis dar 
veikia netvarkingai ir informacija negali veiksmingai pasiekti gyventojų;

26. tvirtina, kad ekonomikos integracijos iniciatyvos nebus sėkmingos, jeigu piliečiai nebus 
įtikinti, kad jų socialinės teisės bus apsaugotos ir kad vidaus rinkos politika nedarys 
neigiamo poveikio nacionalinei socialinei politikai;

27. apgailestauja, kad tik labai nedidelė procentinė dalis piliečių, vartotojų ir MVĮ žino apie 
esamas kitas žalos atlyginimo priemones arba kaip pateikti skundą Komisijai;

Mažosios ir vidutinės įmonės bendrojoje rinkoje

28. patvirtina, kad MVĮ yra svarbiausia Europos ekonomikos pagrindo dalis ir yra 
pagrindiniai Europos darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir socialinės sanglaudos 
veiksniai; tvirtina, kad MVĮ privalo aktyviai dalyvauti išsiplėtusioje ES, siekiant padaryti 
bendrąją rinką konkurencingesnę;

29. palaikys būsimas bendras Komisijos ir valstybių narių iniciatyvas: 1) remti mažas kitose 
ES valstybėse veikiančias įmones; 2) realiai mažinti administracinę, finansinę ir 
reglamentavimo naštą, visų pirma administracines kliūtis, su kuriomis susiduria MVĮ, 
pagal proporcingumo principą;

30. sutinka, kad tinkamai įgyvendinant Smulkiojo verslo aktą ir įvedus Europos privačiosios 
bendrovės statutą, bus užtikrintas praktinis MVĮ integravimas į atitinkamą ir perspektyvią 
vieną bendrą Europos sistemą;

                                               
1 J. M. Barroso, Politikos gairės kitos kadencijos Komisijai, p. 35: „Turime ištrūkti iš pinklių, į kurias politikos 
veikėjai įkliūva skubėdami didžiuotis Europos laimėjimais ir kaltinti Briuselį arba Strasbūrą dėl to, kas jiems 
nepatinka. Mums reikia brandesnio dialogo su savo piliečiais dėl sprendimų, darančių poveikį jų kasdieniam 
gyvenimui“; COM(2006)0211, „Piliečių darbotvarkė. Siekiant rezultatų Europai“.
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Bendrosios rinkos teisės aktai, jų vykdymo užtikrinimas ir geresnis reglamentavimas

31. tvirtina, kad pagal subsidiarumo principą didžiausia administracinė ir teisinė atsakomybė 
už bendrąją rinką tenka valstybėms narėms, todėl jos kartu su ES institucijomis turi būti 
tikros Europos bendrosios rinkos ir jos valdymo šeimininkės;

32. tvirtina, kad iš 2009 m. liepos mėn. ir 2010 m. kovo mėn. vidaus rinkos suvestinių aiškiai 
matyti, jog valstybės narės dar nėra pasiekusios savo tikslų tinkamai perkelti ir taikyti 
bendrosios rinkos teisės aktus bei užtikrinti jų vykdymą; kad delsiama perkelti Europos 
teisės aktus ir tai ypač apgailėtina paslaugų sektoriuje;

33. pažymi, kad laipsniška taisyklių fragmentacija ir nesuderinamumas įgyvendinant teisės 
aktus ES vis labiau kenkia bendrosios rinkos kūrimui; pažymi, kad ES dar turi patvirtinti 
tarpusavyje suderintų politikos priemonių rinkinį rinkos klaidoms ir nesėkmingai 
integracijai į rinką taisyti;

34. palankiai vertina Komisijos geresnio reglamentavimo iniciatyvą, dėl kurios taisyklės būtų 
veiksmingesnės ir valstybės narės tinkamai jas taikytų; primygtinai ragina Komisiją 
išsaugoti savo paskatą, nes skubus šios strategijos įgyvendinimas labai prisidėtų prie 
sėkmingo bendrosios rinkos atnaujinimo;

Rezultatai

Didesnis institucijų vaidmuo nustatant ir įgyvendinant bendrosios rinkos taisykles

35. siūlo Komisijai, siekiant pagerinti bendrosios rinkos teisės aktų perkėlimą, taikymą ir 
vykdymo užtikrinimą, sudaryti visų suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių rengiant ir 
įgyvendinant tokius teisės aktus bei užtikrinant jų vykdymą naujomis priemonėmis, 
pavyzdžiui, pasiūlytomis metiniame bendrosios rinkos forume, partnerystę;

36. ragina Komisiją užtikrinti tinkamą bendrosios rinkos teisės aktų įgyvendinimą ir 
perkėlimą vykdant labiau sistemingą ir nepriklausomą stebėjimą, kad būtų paspartintos ir 
operatyviai atliekamos procedūros dėl įsipareigojimų nevykdymo; tvirtina, kad delsimas 
spręsti ginčus dėl įsipareigojimų nevykdymo tikrai neigiamai paveiks piliečių 
ekonominius ir socialinius interesus bendrojoje rinkoje;

37. ragina Komisiją užtikrinti tinkamą koordinavimą ir dirbti bendradarbiaujant su 
Parlamentu ir nacionalinėmis valstybių narių vyriausybėmis, taip pat su pagrindiniais 
prekybos partneriais atliekant prekių rinkos priežiūrą ir užtikrinant tarpvalstybinį 
vartotojų apsaugos teisės vykdymą, taip pat valdyti netvarkingą informacijos srautą, kuris 
pasieka Europos vartotojus ir piliečius;

38. pataria Komisijai atlikti nepriklausomą tyrimą, kad nustatytų 20 svarbiausių su bendrąja 
rinka susijusių nepasitenkinimo ir nusivylimo, kurį kasdien patiria piliečiai, šaltinių, visų 
pirma kalbant apie tarpvalstybinę medicininę priežiūrą, transporto priemonių pirkimą ir 
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nuomą, pensijų perkėlimą, profesinių kvalifikacijų abipusį pripažinimą, vaikų globą, 
įvaikinimą, priežiūrą ir pašalpas;

39. ragina Komisiją stengtis kurti geresnę priemonę peržiūrėti, kaip bendrosios rinkos 
taisyklės taikomos visais lygmenimis ir įvairiose valstybėse narėse bei kaip piliečiams ir 
įmonėms suteikiama galimybė naudotis bendrosios rinkos teisėmis;

40. prašo Komisijos daugiau padėti valstybės narėms, kad joms būtų lengviau laikytis ES 
standartų; pabrėžia, kad visos ES institucijos turi griežtinti taisykles ir skatinti valstybes 
nares vis labiau stengtis tinkamai ir laiku perkelti teisės aktus siekiant užtikrinti, kad 
tokios pačios taisyklės būtų taikomos visoje ES; 

41. ragina Komisiją stiprinti Parlamento vaidmenį bendrosios rinkos teisės aktų perkėlimo, 
taikymo, vykdymo užtikrinimo ir stebėjimo srityse; mano, kad stiprinant Europos 
Parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį pagal Lisabonos sutartį gerės dviejų 
parlamentinių lygmenų sąveika;

42. ragina valstybes nares užtikrinti geresnį koordinavimą ir keitimąsi gerąja bendrosios 
rinkos patirtimi, visų pirma stiprinant kontaktinius centrus ir gerinant bendrosios rinkos ir 
vartotojų apsaugos specialistų mokymą;

43. primygtinai reikalauja, kad Komisija užtikrintų: nepriklausomą teisinių pasiūlymų 
kokybės tyrimą; ex-ante ir ex-post priemonių, skirtų teisės aktų veiksmingumui tikrinti, 
patvirtinimą; lyginamosios analizės su tarptautine gerąja patirtimi naudojimą; atitikties 
vertinimų atlikimą socialiniam ir aplinkos apsaugos poveikiui ES ir nacionaliniu 
lygmenimis nustatyti;

Priemonės piliečiams veiksmingiau informuoti ir suteikti jiems teisių bendrojoje rinkoje

44. ragina Komisiją ir valstybes nares rengti tikslinę informavimo strategiją, kurioje 
daugiausia dėmesio skiriama kasdienėms problemoms, piliečių patiriamoms judant, 
perkant arba parduodant kitose šalyse, taip pat socialiniams, sveikatos ir vartotojų 
apsaugos bei aplinko apsaugos standartams, kuriais jie gali pasitikėti;

45. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis organizuoti informacijos sklaidos veiklą 
(pristatymus) sukviečiant įvairius suinteresuotuosius subjektus (t. y. Komisijos narius, 
Europos Parlamento narius, nacionalines vyriausybes ir parlamentarus) ir pritraukti kuo 
daugiau žiniasklaidos atstovų;

46. ragina valstybes nares, padedant Komisijai, gerinti problemų sprendimo priemones, visų 
pirma tinklą SOLVIT, skiriant papildomų finansinių ir žmogiškųjų išteklių; ragina 
Komisiją pirmiausia prioriteto tvarka užbaigti bendrosios rinkos rėmimo paslaugų 
projektą;

Strateginiai pranešimai ir pasiūlymai
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47. siūlo Komisijai, kad bendrosios rinkos strategija apimtų keturias pagrindines pakopas: 
pirmoji apimtų dabartinės padėties vertinimą arba būklės patikrą, siekiant įvertinti 
iškraipymo laipsnį ir įtampą, kurią įvairūs suinteresuotieji subjektai patyrė bendrojoje 
rinkoje dėl krizės; antroji – visa apimančio konsolidavimo proceso pradžią; trečioji –
bendrosios rinkos kūrimą ir tobulinimą; o ketvirtojoje dėmesys būtų skiriamas ilgalaikei 
rinkos vizijai (ES 2020 m. strategija);

48. skatina Komisiją iki 2011 m. gegužės mėn. pateikti pasiūlymą dėl bendrosios rinkos 
teisės aktų paketo – gerokai prieš paskelbtos 2012 m. bendrosios rinkos programos 
patvirtinimą – ir daugiausia dėmesio bendrojoje rinkoje skirti socialinei politikai ir 
vartotojų apsaugai, siekiant norimo didelio konkurencingumo socialinės rinkos 
ekonomikos, kurioje kartu būtų užtikrintis patikimos konkurencijos sąlygos, tikslo;

49. ragina Komisiją prie bendrosios rinkos teisės aktų paketo pridėti darbinį dokumentą dėl 
priemonių, kuriomis konkrečiai siekiama integruoti vartotojų interesus, remiantis SESV 
12 straipsniu, ir įtraukti procedūras bei garantijas; po šio pasiūlymo reikėtų pateikti 
metines ataskaitas dėl šio principo integravimo;

50. ragina Komisiją prie bendrosios rinkos teisės aktų paketo pridėti darbinį dokumentą dėl 
priemonių socialinei bendrajai rinkai kurti, remiantis SESV 9 straipsniu, įtraukiant 
pagrindų direktyvą visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms apsaugoti, remiantis 
SESV 14 straipsniu ir jos 26 protokolu, ypač dėl to, kad dėl dviprasmybės ir teisinio 
aiškumo trūkumo kilo daug abejonių savivaldybių lygmeniu;

51. ragina Komisija prie bendrosios rinkos teisės aktų paketo pridėti darbinį dokumentą dėl 
priemonių mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ir ekologinei 
bendrajai rinkai kurti, remiantis SESV 11 straipsniu;

52. ragina Komisiją rengiant bendrosios rinkos teisės aktų paketą nuodugniai nustatyti 
esamus pavienių valstybių narių ir ES prioritetus, visų pirma tose srityse, dėl kurių 
metams bėgant kilo susirūpinimas dėl vidaus rinkos veikimo (pvz., viešųjų paslaugų, 
viešųjų pirkimų, biurokratinių taisyklių, kurios daro poveikį MVĮ), ir tada iš naujo 
nustatyti bendrus ekonominius ir socialinius visos ES interesus;

53. ragina Komisiją rengiant bendrosios rinkos teisės aktų paketą pateikti Parlamentui 
diskusijų dokumentą dėl įvairių ES institucijų konsultacijų ir pranešimų (ES 2020 m., 
M. Monti, R. D. Gonzales ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos pranešimų ir kt.), 
siekiant pateikti suderintą politikos pasiūlymą dėl nuoseklesnės ir perspektyvesnės 
bendrosios rinkos; 

54. ragina Komisiją užtikrinti, kad įvairių generalinių direktoratų pateikti teisės aktų 
pasiūlymai dėl bendrosios rinkos politikos arba su ja susiję pasiūlymai neprieštarautų 
vienas kitam ir kad Komisija, peržiūrėjusi veiklos tvarką, nustatytų piliečiams aiškesnę 
sistemą;

55. pataria pavesti atlikti tyrimą vartotojų integravimo į visas ES politikos kryptis būdams ir 
priemonėms nustatyti, taip suteikiant galimybę vartotojų apsaugai savaime būti vienu 
labiausiai rūpimų klausimų rengiant kiekvieną ES teisės aktą;
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56. mano, kad Komisijai reikia imtis Paslaugų direktyvos vertinimo, siekiant nustatyti, ar 
pasiekti pagrindiniai tikslai, ir svarstyti šį klausimą skubos tvarka;

57. mano, kad naujoji Komisija pirmenybę turėtų teikti tinkamam bendrosios rinkos teisės 
aktų (pvz., Profesinių kvalifikacijų direktyvos, Paslaugų direktyvos ir Rinkos priežiūros 
reglamento) įgyvendinimui;

58. atkreipia dėmesį, kad ES taikomos žalos atlyginimo priemonės davė ribotų rezultatų, 
todėl ragina Komisiją pateikti teisės aktų pasiūlymą, siekiant iki 2011 m. gegužės mėn. 
užtikrinti prieinamos, tikslingos ir pasiekiamos kolektyvinio žalos atlyginimo sistemos 
Europos mastu įgyvendinimą;

59. prašo Komisiją apsvarstyti galimybę priimti piliečių chartiją, kuri apimtų įvairius teisės 
gyventi ir dirbti ES aspektus; mano, kad turi būti sudarytos sąlygos visiems piliečiams 
lengvai naudotis šia teise;

60. ragina Komisiją labiau sutelkti dėmesį į rinkos stebėjimą, ypač finansinių paslaugų, 
draudimo, telefonijos, banko paslaugų ir komunalinių paslaugų srityse, ir mano, kad 
efektyviai stebint rinkas didės veiksmingumas ir iš to turės naudos tiek ekonomika, tiek 
vartotojai;

61. teigia, kad nuolatinė tvari vidaus rinkos plėtra priklauso nuo: 1) nuolatinio Komisijos 
įsipareigojimo plėtoti rinkos iniciatyvas, kurių reikia mūsų padėčiai ir konkurenciniam 
pranašumui pasaulio rinkoje skatinti ir gerinti; 2) bendros sistemos patvirtinimo, siekiant 
užtikrinti, kad bendroji rinka duotų naudos visiems suinteresuotiesiems subjektams; ir, 
svarbiausia, 3) piliečiams teikiamos socialinės ir aplinkos apsaugos naudos, taip pat 
būtinų teisinių nuostatų, kuriomis apsaugomi vartotojai;

62. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga 

Geras integruotos Europos bendrosios rinkos veikimas svarbus siekiant tolesnės Europos 
integracijos, socialinės sanglaudos, ekonomikos augimo ir ES tvarios plėtros, kad būtų 
sukurta vis tvirtesnė Europos gyventojų vienybė ir neleidžiama vėl kilti konfliktams1. 

Šis pranešimas grindžiamas keliais pagrindiniais punktais, kurie, pranešėjo nuomone, yra iš 
esmės svarstytini kalbant apie buvusią, esamą ir būsimą bendrąją rinką. Šiuo metu sunku 
nustatyti tikslią bendrosios rinkos padėtį dėl dabartinės finansų krizės. Pranešėjas pabrėžia, 
kad integracija nėra negrįžtamas procesas ir nereikėtų manyti, kad nuolat veikianti vidaus 
rinka yra savaime suprantamas dalykas. Pranešėjas mano, kad šis metas, kai bendroji rinka 
patiria nestabilumą, gali būti tamsiausios bendrosios rinkos integracijos akimirkos ES 
istorijoje. Antipatija, kurią prieš krizę vartotojai, piliečiai ir MVĮ jautė bendrajai rinkai, po 
krizės virto priešiškumu ir atvėrė kelią nacionalinių rinkų ekonominiam protekcionizmui. Be 
abejonės, ekonomikos nuosmukis neigiamai paveikė piliečių ir vartotojų pasitikėjimą 
bendrąja rinka.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad nors dėl finansų krizės kai kurios bendrosios rinkos sritys 
patyrė atkrytį, valstybėms narėms ir Komisijai jau keletą metų trūko entuziazmo kurti 
bendrąją rinką. Teisės aktų suskaidymas, nenuoseklūs teisės aktų įgyvendinimo ir gero 
reglamentavimo būdai parodė, kad tai ilgalaikė ES problema.

Pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad paprastų žmonių suvokimas ir išmanymas apie bendrąją 
rinką yra menkas, jiems tai atrodo painu arba nepriimtina arba jie iš viso nežino apie bendrąją 
rinką. Tokia padėtis susidarė dėl to, kad trūksta bendros lengvai naudojamos informavimo 
priemonės, kuria būtų paaiškinta, kaip veikia bendroji rinka ir, dar svarbiau, kuo ji naudinga 
piliečiams, vartotojams ir MVĮ.

Reikalingas visa apimantis ir bendras požiūris į bendrąją rinką

Pranešėjas atmeta tradicinį bendrosios rinkos, susietos tik su ekonominiu aspektu, suvokimą. 
Jis pabrėžia, kad suinteresuotiesiems subjektams, dalyvaujantiems atnaujinant bendrąją rinką, 
reikalingas visa apimantis ir bendras požiūris, pagal kurį vartotojų ir piliečių tikslai, visų 
pirma susiję ekonominiais, socialiniais, sveikatos ir aplinkos apsaugos klausimais, yra 
visapusiškai integruoti į atnaujintą bendrąją rinką.

Reikalinga atviros ekonomikos, pajėgios skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, ir 
ekonomikos sistemos, pajėgios teikti piliečiams vartotojų apsaugą ir būtinas socialines bei 
aplinkos apsaugos garantijas, pusiausvyra.

                                               
1 Žr. Prancūzijos užsienio reikalų ministro Roberto Schumano 1950 m. gegužės 9 d. pareiškimą. 
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Pirmasis dalykas, į kurį Komisija turi atsižvelgti, yra tai, kad vartotojų apsauga nuo pat 
pradžių turi būti kiekvieno ES teisės akto struktūros dalis. Rengiant tokius teisės aktus reikia, 
kad teisės aktų leidėjai keistų mąstymo būdą ir vartotojų apsauga bei socialinė plotmė taptų 
kontrolės ir pusiausvyros priemonių, skirtų bendrosios rinkos teisės aktams ir taisyklėms 
kurti, dalimi. 

Geresnis reglamentavimas, perkėlimas, taikymas ir vykdymo užtikrinimas

Pranešėjas ragina Komisiją sudaryti partnerystę visų suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių 
rengiant bei įgyvendinant bendrosios rinkos teisės aktus ir užtikrinant jų vykdymą, kad būtų 
pagerintas šių teisės aktų perkėlimas, taikymas ir vykdymo užtikrinimas. Jis ragina ypač daug 
dėmesio skirti tinkamam Paslaugų direktyvos, Abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
ir rinkos priežiūros reglamento įgyvendinimui. Be to, pranešėjas pripažįsta, jog MVĮ ypač 
svarbu, kad būtų įgyvendinti Smulkiojo verslo akte (SVA) pateikti pasiūlymai.1

Pranešėjas ragina Komisiją ryžtingai ir energingai toliau skatinti įgyvendinti Geresnio 
reglamentavimo darbotvarkę. Be to, jis pabrėžia, kad būtinas bendrosios rinkos teisės aktų ex-
ante ir ex-post vertinimas, kurį reikia atlikti ypač daug dėmesio skiriant šių teisės aktų
socialiniam, aplinkos apsaugos ir ekonominiam poveikiui. 

Strateginiai pranešimai ir rezultatai

Pranešėjas siūlo Komisijai, kad bendrosios rinkos strategija apimtų keturias pagrindines 
pakopas: pirmoji apimtų dabartinės padėties vertinimą arba būklės patikrą, siekiant įvertinti 
iškraipymo laipsnį ir įtampą, kurią įvairūs suinteresuotieji subjektai patyrė bendrojoje rinkoje 
dėl krizės; antroji – visa apimančio konsolidavimo proceso pradžią; trečioji – bendrosios 
rinkos kūrimą ir gerinimą; o ketvirtoji – ilgalaikę rinkos viziją. 

Pranešėjas tvirtai įsitikinęs, kad nėra nei išmintinga, nei praktiška visas strategijas kurti 
laikantis 2020 m. darbotvarkės, todėl ragina Komisiją parengti teisės aktų paketo pasiūlymą 
iki 2011 m. ir jį įgyvendinti iki 2012 m. 
Pranešėjas ėmėsi bendrosios rinkos tyrimo visuotiniu lygiu – yra kai kurių svarbių bendrosios 
rinkos sričių, kurių pranešėjas išsamiai nenagrinėjo dėl to, kad apie jas nuodugnūs ir 
rūpestingai apgalvoti Europos Parlamento pranešimai ir nuomonės patvirtinti arba derinami 
komiteto etape Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete. Pranešėjas tikisi, kad Komisija 
rimtai susipažins su tokiais dokumentais ir įtrauks juos į būsimas strategijas, kuriose bus 
nustatytas direktyvų ir reglamentų perkėlimas į nacionalinę teisę ir vykdymo užtikrinimas.

Nauja bendrosios rinkos darbotvarkė turi būti parengta siekiant didinti socialinį teisingumą, 
užtikrinti rinkos vientisumą, skatinti naujoves ir palankiai vertini naująjį skaitmeninį amžių –
visa tai suteiks bendrajai rinkai galimybę būti pranašesnei už kitų pasaulio šalių ekonomiką.

Pranešėjas pabrėžia, kad bendrajai rinkai žūtbūt reikia naujos paskatos, dėl kurios, tvirtai 
vadovaujant Komisijai, bus atgautas bendrosios rinkos patikimumas ir pasitikėjimą ja. 
                                               
1 COM (2008) 394.



PR\809700LT.doc 15/15 PE439.933v01-00

LT


