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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl bendrosios rinkos Europos gyventojams
(2010/2278(INI))

Europos Parlamentas,

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

– 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 Europos Sąjungos Sutarties 3 straipsnio 3 dalį, kurioje ES įpareigojama 
siekti didelio konkurencingumo socialinės rinkos ekonomikos, kuria siekiama visiško 
užimtumo ir socialinės pažangos, bei aukšto lygio aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės 
gerinimo,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnį, kuriame nurodyta, 
kad „nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga 
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 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 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“,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 12 straipsnį, kuriame nustatyta, 
kad „į vartotojų apsaugos reikalavimus atsižvelgiama nustatant bei įgyvendinant kitas ES 
politikos ir veiklos kryptis“,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 14 straipsnį ir 26 protokolą dėl 
bendrus ekonominius interesus tenkinančių paslaugų,

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

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Siekiant 
labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos“ (COM(2010)608),

– 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 
apžvalga“ (SEC(2007) 1521), į 2007 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
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vienos bendros rinkos peržiūros1 ir į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendrosios 
rinkos apžvalga: po vienerių metų,  dar vieni metai“ (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 paslaugų2,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 29 d. Komisijos rekomendaciją dėl priemonių, skirtų 
bendrosios rinkos veikimui gerinti3 ir į 2004 m. liepos 12 d. Komisijos rekomendaciją dėl 
vidaus rinkos direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę4,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos mėn. vidaus rinkos rezultatų suvestinę (SEC(2009) 1007) 
ir į 2010 m. kovo 9 d.5 bei 2008 m. rugsėjo 23 d.6 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 strategijos7,

– atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 28 d. Komisijos komunikatą „Vartotojams teikiamos 
bendrosios rinkos naudos stebėsena. Antrasis Vartotojų rinkų suvestinės leidimas“ 
(COM(2009)0025) ir į kartu pateiktą Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Antroji 
vartotojų rinkų rezultatų suvestinė“ (SEC(2009)0076),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2009 m. liepos 2 d. komunikatą „Dėl vartotojų acquis
vykdymo“ (COM(2009)0330)  ir 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 („Reglamentas 
dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje“) (COM(2009)0336) taikymo,

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

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vartotojų apsaugos8,

                                               
1 OL C 187E, 2008 7 24, p. 80.
2 OL C 306E, 2006 12 15, p. 277
3 OL L 176, 2009 7 7, p. 17.
4 OL L 98, 2005 4 16, p. 47.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0051.
6 OL C 309 E, 2008 12 4 , p. 46.
7 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0210.
8 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0046.



PR\853322LT.doc 5/13 PE456.691v01-00

LT

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

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos vartotojams 
ir piliečiams sukūrimo1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. rezoliuciją dėl finansų, ekonomikos ir 
socialinės krizės2.

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Judus jaunimas“ (COM(2010)0477),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 21 d. rezoliuciją dėl elektroninės prekybos vidaus 
rinkos kūrimo užbaigimo3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą pavadinimu „Kliūčių ES piliečių teisėms 
šalinimas“ (COM(2010)0603),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Bendrosios rinkos, 
gamybos ir vartojimo skyriaus pranešimą „Europos bendrosios rinkos kliūtys 2008 m.“4,

– 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 
SOLVIT5,

– 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 
reikalavimus6, kuriuo siekiama sukurti taisyklių ir principų, susijusių su akreditavimu ir 
rinkos priežiūra, bendrąją sistemą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

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

A. kadangi bendroji rinka – vienas pagrindinių Europos augimo variklių ir kadangi ji turėtų 
tapti tikru ekonomikos ramsčiu siekiant, kad ES pašalintų ekonomikos ir 
konkurencingumo skirtumus, iškraipymus ir nevienodas Europos įmonių ir piliečių 
sąlygas,

B. kadangi bendroji rinka yra ne tik institucinė struktūra, kuri susiduria su ekonominiais, 
finansiniais ir socialiniais sunkumais, bet ir būdas apsaugoti konkrečias pagrindines 
piliečių, vartotojų, darbuotojų ir smulkaus verslo (MVĮ) teises,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0186.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0376.
3 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0320.
4 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf
5 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0047.
6 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.
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C. kadangi piliečiai ir MVĮ, norintys kitose valstybėse narėse keliauti, apsipirkti, parduoti ir 
prekiauti, susiduria su per daug kliūčių ir kadangi trūkta socialinės apsaugos taisyklių 
perkėlimo, o korporatyvizmas ir biurokratija trukdo laisvam darbuotojų, paslaugų teikėjų 
ir specialistų judėjimui,

D. kadangi tai, jog nėra bendro požiūrio į kitas horizontalias politikos sritis, pavyzdžiui, 
sveikatos apsaugą ir vartotojų apsaugą, darbo teisę, aplinkos apsaugą ir tvarų vystymąsi, 
trukdo plėtoti bendrąją rinką,

E. kadangi bendroji rinka Europos gyventojams, ypač tiems, kurie gyvena sunkiau 
prieinamose vietovėse ir tiems, kurių mobilumas mažesnis, suteikia didesnes pasirinkimo 
galimybes,

I. Pagrindiniai tikslai:

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas“, ypač jo II 
skyriumi, „Pasitikėjimo atkūrimas bendrosios rinkos pagrindu laikant Europos 
gyventojus“, kuriame pateikiama 19 Europos piliečiams skirtų iniciatyvų;

2. mano, kad norint nugalėti, Europos sąstingį siekiant bendrosios rinkos reikia sutelkti 
pastangas sprendžiant piliečių, vartotojų ir MVĮ problemas ir ginant jų teises;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad nereikėtų manyti, jog piliečių ir vartotojų pasitikėjimas yra 
savaime suprantamas dalykas, ir mano, kad jį reikia ugdyti;

4. mano, kad Komisijos pasiūlymai yra nepakankamai brandūs, jog piliečiai būtų laikomi 
bendrosios rinkos ašimi, ir dėl ypač didelio ES iniciatyvų skaičiaus neturint aiškių 
prioritetų reikia nuoseklumo ir gero valdymo, siekiant užtikrinti Europos integracijos 
priemonių darną;

5. atkreipia dėmesį į 19-oje pasiūlymų nustatus prioritetus, suskirstytus pagal 5 kriterijus: 
pagrindinės socialinės teisės, vartotojų teisės, laisvas darbuotojų judėjimas, laisvas prekių 
judėjimas ir įmonės, orientuotos į socialinius aspektus, skirtus per pagrįstą laikotarpį gali 
atnešti apčiuopiamą naudą piliečiams ir įmonėms;

II. Bendri principai ir vertybės 

6. primygtinai reikalauja į visus bendrosios rinkos teisės aktus įtraukti horizontalią socialinę 
išlygą, kad rengiamos politikos nuostatose dėmesys būtų sutelktas į pagrindines piliečių 
socialines teises: (a) teisę imtis kolektyvinių veiksmų, (b) darbuotojų teises ir darbo teisę 
ir (c) darbo vietos apsaugą numatant pramonės restruktūrizavimo planą pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnį ir Pagrindinių teisių chartiją;

7. pakartoja, kad labai svarbu, kaip Europos piliečių gyvenimą paveiks kiekvienas šių 
pasiūlymų:

7.1 bendras prioritetas – horizontalią socialinę išlygą taikyti visoms priemonėms; 

7.2. persvarstyti Darbuotojų komandiravimo direktyvą;
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7.3. pagrindų direktyva dėl bendrojo ekonominio intereso paslaugų;

7.4. naujas reglamentas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, pagal kurį būtų 
pagerintas žmogiškųjų išteklių mobilumas ir sudarytos sąlygos ir galimybės visiems 
piliečiams;

7.5. nedelsiant imtis veiksmų, susijusių su bendrosios hipotekos rinką, siekiant padėti 
atsigauti nekilnojamojo turto rinkai ir Europos piliečių pasitikėjimui atitinkamomis 
finansinėmis priemonėmis;

7.6. atitinkamas ES finansuojamas visos Europos transporto ir energetikos tinklas –
socialinės ir teritorinės Europos piliečių ir šalių ekonomikos įtraukties forma;

7.7. veiksminga rinkos stebėsena ir produktų saugumas siekiant pagerinti vartotojų 
apsaugą;

8. ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti piliečių informavimą siekiant užtikrinti, kad jie 
suprastų savo teises ir jas įgyvendintų; 

9. pabrėžia, kad reikia palengvinti profesinės kvalifikacijos pripažinimą; užtikrinti, kad 
keliaujančių darbuotojų pensijų fondai būtų perkeliami; už mokyklos ribų teikti įgūdžius, 
kurie sudarytų galimybe įgyti „įgūdžių pasą“; įdiegti judaus jaunimo kortelę;

10. ragina imtis priemonių, kad būtų parengta fondų, kooperatyvų ir savidraudos įmonių 
teisinė bazė siekiant užkirsti kelią teisiniam netikrumui ir užtikrinti, kad bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų srityje veiktų įmonės, orientuotos į socialinius aspektus, ir socialiniu 
aspektu novatoriški verslo projektai;

11. pabrėžia, kad labai svarbu valstybės tarnautojus apmokyti apie bendrosios rinkos 
taisykles, rinkos stebėseną ir produktų saugumą;  

III . Spragos 

12. mano, kad programoje nepakankamai analizuojamas rinkos sąstingis ir Europos piliečių 
lūkesčiai atgaivintai bendrajai rinkai;

13. apgailestauja, kad trūksta konkrečių pasiūlymų, susijusių su kolektyvinio žalos atlyginimo 
priemonėmis, išskyrus tebevykstančias konsultacijas;

14. mano, kad komunikate nepabrėžiama socialinių paslaugų svarba; laikosi nuomonės, kad 
pasiūlymai toli gražu neatitinka Komisijos pirmininko pažadėtos kokybės sistemos;

15. pabrėžia, kad trūksta skaitmeninės bendrosios rinkos, ir ragina demokratizuoti 
plačiajuosčio interneto tiekimą, taip pat toliau svarstyti reglamentą dėl telekomunikacijų 
sektoriaus, kuriame būtų užtikrinta teisė į privatumą, duomenų apsaugą ir pažeidžiamų 
asmenų grupių apsauga;

16. ragina Komisiją peržiūrėti Direktyvą 2001/29/EB dėl autorių teisių informacinėje 
visuomenėje;
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IV. Trumpalaikės strategijos

17. ragina parengti trumpalaikes strategijas, pagal kurias būtų galima:

(a) gerinti Europos rinkos stebėseną, plėtoti galimybes naudotis pagrindinėmis 
bankininkystės sektoriaus paslaugomis, sukurti bendrai integruotą hipotekos rinką ir 
šalinti mokesčių kliūtis bei dvigubą apmokestinimą;

(b) įgyvendinti e. komercijos politiką siekiant padidinti piliečių ir vartotojų pasitikėjimą 
perkant internete;

(c) parengti veiksmų planą, skirtą kovai su prekių padirbinėjimu ir piratavimu, kuris būtų 
pagrindinė priemonė siekiant užtikrinti, kad bendrojoje rinkoje esančios prekės būtų 
saugios vartoti, atitiktų tinkamus standartus ir būtų teisėtos;

(d) parengti veiksmingą komunikacijos apie bendrąją rinką strategiją, pagrįstą politikos 
auditu, kuriame būtų įvertinta apčiuopiama jos nauda piliečiams;

(e) įdiegti konkrečių gairių sistemą, kuri būtų pagrįsta horizontalia socialine išlyga, 
siekiant įvertinti visų bendrosios rinkos priemonių tinkamumą atsižvelgiant į jų socialinį 
poveikį, apčiuopiamą naudą ir įgyvendinamumą; 

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2010 m. lapkričio 11 d. Komisija patvirtino komunikato, skirto atnaujinti Europos gyventojų 
pasitikėjimui bendrąja rinka, projektą1. Šis bendrosios rinkos dokumentas bus aptariamas iki 
2011 m. vasario 28 d. Bendrai Komisija tęsia Mario Monti pranešime Europos Komisijos 
Pirmininkui „Nauja bendrosios rinkos strategija“ išsakytas mintis. Pagal Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnį pagrindinis tikslas – siekti didelio konkurencingumo socialinės rinkos 
ekonomikos, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, bei aukšto lygio 
aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės gerinimo, pagrindinį dėmesį bendroje rinkoje skiriant 
įmonėms, ypač MVĮ, ir Europos gyventojams.

Komisijos komunikate „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos 
socialinės rinkos ekonomikos“ pateikiama 50 pasiūlymų, kaip pagerinti bendrą darbą, verslą ir 
prekybą, o II skyriuje „Pasitikėjimo atkūrimas bendrosios rinkos pagrindu laikant Europos 
gyventojus“ pateikiama 19 bendros rinkos iniciatyvų, susijusių su socialiniu aspektu.

2010 m. gegužės mėnesį Parlamento patvirtintame L. Grecho pranešime siūlomas tikrai 
visuotinis požiūris į vidaus rinkos atnaujinimą ir stiprinimą, laikantis šio požiūrio apimami 
tokie pagrindiniai ES politikos sektoriai, kaip pramonė, energetika ir infrastruktūra. Tačiau 
Komisijos komunikate sąsajos su strategija „Europa 2020“ silpnos ir neaiškios, atkartojamos 
įvairios pagrindinės iniciatyvos. Siekiant skatinti ES augimą, užimtumą, konkurencingumą ir 
suteikti daugiau teisių piliečiams ir vartotojams reikia nuoseklesnio, veiksmingesnio ir 
geresnio bendrosios rinkos valdymo. Taryba ir valstybės narės privalo skatinti Europos 
įsipareigojimus ir valstybių narių atsakomybę siekiant plėtoti ir stiprinti bendrąją rinką. 

Siekiant bendrosios rinkos visos pastangos buvo sutelktos į rinką ir jos struktūrą, mažai 
dėmesio skirta piliečių, darbuotojų ir vartotojų problemoms ir teisėms, tai paaiškina, kodėl 
Europos gyventojai nesidomi bendrąja rinka, nuo jos pavargo. Piliečiai turėtų būti bendrosios 
rinkos pagrindu. Tai nedviprasmiškai nurodoma dokumento pradžioje, tačiau pasiūlymai 
siekiant tikslo yra nepakankamai pagrįsti, kad jo pasiektų.

Komisija siūlo tuo pačiu metu pagerinti tris bendrosios rinkos sudedamąsias dalis: ekonominį, 
socialinį ir valdymo aspektą. Iš tiesų, šis nuoseklus dokumentas parengtas pateikiant tris dalis 
ir 50 konkrečių teisėkūros arba veiklos pasiūlymų:

1. greitas, tvarus ir tinkamas augimas įmonėms (24 pasiūlymai);
2. pasitikėjimo atkūrimas bendrosios rinkos pagrindu laikant Europos gyventojus (19 
pasiūlymų);
3. dialogas, partnerystė, įvertinimas – gero bendrosios rinkos valdymo įrankiai (7 pasiūlymai).

Šiame pranešime nagrinėjama 19 pasiūlymų, įtrauktų į Bendrosios rinkos akto 2 skyrių, 
daugiau dėmesio atkreipiant į kai kuriuos prioritetinius klausimus, ypač susijusius su analize, 
atlikta L. Grecho ir M. Monti pranešimuose.

Pagrindinės socialinės teisės

                                               
1 COM(2010) 0608.
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Į visus su bendrąja rinka susijusius teisės aktus turi būti įtraukta socialinė išlyga, suderinta su 
SESV 9 straipsniu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisų chartija, taigi visos rengiamos 
politikos sritys pagrindinį dėmesį skirtų piliečiams, būtų vengiama konkurencijos iškraipymų 
ir užtikrinama sanglauda nuosekliai gerbiant socialines ir darbuotojų teises.

Tai, kad į visus su bendrąja rinka susijusius teisės aktus bus įtraukta socialinė išlyga, pagal 
kurią būtų siekiama užtikrinti darbo teisės nuostatas, darbo sąlygas ir darbuotojų teises, gali 
sukurti pažangią acquis, numatytą Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 1 
straipsnio 6 ir 7 dalyse ir 14 konstatuojamojoje dalyje.

Komisijos pareiga rengiant bendrosios rinkos teisės aktus atlikti objektyvų ir išsamų 
socialinio poveikio vertinimą.  Iš tiesų, rengiant pasiūlymą, susijusį su Darbuotojų 
komandiravimo direktyva, reikia labiau siekti persvarstyti direktyvą taip, kad būtų užtikrintos 
ne tik ekonominės laisvės, pažangiausios darbo teisės apsauga ir pramonės ryšių standartai ir 
praktika, bet ir gerbiama kolektyvinio atstovavimo ir kolektyvinių derybų teisė, įskaitant teisę 
rengti streikus, taip pat visiškai įgyvendinti vienodo atlygio už vienodą darbą principą.

Tai, kad Komisijai nepavyko patenkinti 2010 m. spalio mėnesio rezoliucijoje dėl ekonominės 
krizės išdėstyto Parlamento prašymo, parengti teisės aktus dėl bendrojo ekonominio intereso 
paslaugų ir šiuo aspektu sukurti teisinį užtikrintumą, kelia nerimą, ypač atsižvelgiant į tai, jog 
į Lisabonos Sutartį naujas teisinis pagrindas įtrauktas siekiant būtent šio tikslo.

Komunikate neminimos bendrus interesus tenkinančios paslaugos, nors Europos Komisijos 
Pirmininkas žadėjo. Bendrosios rinkos akte taip pat reikėtų skirti dėmesio socialinėms 
paslaugoms. Komunikate minimi tik teisėkūros pasiūlymai, susiję su koncesijomis ir 
viešaisiais pirkimais. 

Labai pagirtinos konsultacijos su socialiniais partneriais siekiant sukurti Europos išankstinio 
planavimo sistemą pramonei restruktūrizuoti, t. y. siekiant sukurti socialiai orientuotą 
bendrąją rinką ypač svarbu tvariai restruktūrizuoti pramonę ir vykdyti konsultacijas su 
socialiniais partneriais. 

Vartotojų teisės

Džiaugiamasi teisėkūros pasiūlymu dėl bankininkystės paslaugų ir hipotekos kreditų. Su 
banko mokesčiais ir hipotekos kreditų tikrąja kaina bei sąlygomis susijęs skaidrumas ypač 
svarbus siekiant apsaugoti vartotojus ir investuotojus, taip pat užtikrinti, jog finansinės 
institucijos, sudarančios galimybę piliečiams ir smulkiam verslui gauti kreditus, būtų 
stabilios.

Siekiant geresnės Europos rinkos stebėsenos produktų saugos požiūriu reikia veiksmingos 
teisinės bazės dėl produktų saugos ES. Taip pat siūlo persvarstyti bendros gaminių saugos 
direktyvą ir „CE “ ženklų sistemą siekiant užtikrinti, kad vartotojai ją laikytų saugos ženklu.

Laisvas darbuotojų judėjimas
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Vis labiau reikia išnagrinėti šias laisvo darbuotojų judėjimo problemas: profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo; keliaujančių darbuotojų pensijų fondų; už mokyklos ribų teikiamų 
įgūdžių ir „įgūdžių paso“; judaus jaunimo kortelės, tai pat daugiau dėmesio skirti oro 
transporto (ir kitų rūšių transporto) keleivių teisėms.

Teigiamai vertinamas Komisijos pasiūlymas dar kartą išnagrinėti direktyvą ir parengti Žaliąja 
knyga dėl pensijų. Pabrėžiama, kad ypač svarbu skirti atitinkamas pensijas ir sukurti tvarią 
pensijų sistemą, kurią lengviausia pasiekti įdiegus tvirtą trišalę sistemą, kuri apimtų viešąsias, 
profesines ir privačias pensijų sistemas ir užtikrintų tam tikrą reguliavimą siekiant apsaugoti 
investuotojus.

Laisvą darbuotojų judėjimą galima skatinti taikant bendrąją Europos vystymosi ir žmogiškųjų 
išteklių vertinimo politiką, kuri būtų pagrįsta žiniomis, mokymusi visą gyvenimą ir galimybe 
įdarbinti darbuotojus, kurie gali prisitaikyti prie besikeičiančių gamybos modelių ir 
ekonominių pokyčių.

Bendrosios rinkos plėtojimas siekiant papildomos Europos vertės

Aišku, kad bendroji energetikos rinka galėtų paskatinti Europos ekonomiką ir 
konkurencingumą, sumažinti priklausomybę nuo išorės ir energijos kainas padaryti 
prieinamomis. Teisėkūros ir kitomis iniciatyvomis energetikos srityje turėtų būti siekiama 
užtikrinti energijos tiekimą per įvairius energijos tinklus, naudojantis naujomis 
atsinaujinančių šaltinių energijos infrastruktūromis ir vykdant koordinuotus mokslinius naujų 
energijos šaltinių tyrimus bei jų vystymą; šios iniciatyvos turėtų būti vykdomos nuosekliai 
koordinuojant Komisijos, valstybių narių ir susijusių pramonės sektorių veiklą.

Tikras bendrosios rinkos plėtojimas, naudingas piliečiams, verslui ir Europos 
konkurencingumui, yra pagrįstas galimybėmis rengti papildomos Europos vertės projektus 
kuriant materialias ir nematerialias infrastruktūras, kurios būtų valdomos ir finansuojamos ES 
lygiu; Europos Komisija turėtų pateikti atitinkamus šios srities teisėkūros pasiūlymus.

Teigiamai vertintinas siekis pagal bendrą Europos finansavimo sistemą vystyti Europos 
transporto tinklus, dėl kurių gerėtų konkurencingumas ir integracija, taip pat būtų skatinamas 
piliečių ir darbuotojų mobilumas teikiant prieinamas paslaugas; reikia kuo greičiau diegti 
greitųjų traukinių geležinkelį, kuris jungtų visas valstybes nares, ir rengti planus siekiant 
pagerinti investicijas į jo materialinę ir finansinę infrastruktūrą. 

Įmonės, orientuotos į socialinius aspektus

Socialinio verslumo iniciatyva, kuria siekiama paremti ir skatinti socialiniu aspektu 
novatoriškų verslo projektų vystymą bendrojoje rinkoje, yra labai įdomi ir naujoviška; pagal 
ją atkreipiamas dėmesys į socialinės ekonomikos indėlį į darnų bendrosios rinkos plėtojimą 
skatinant augimą, užimtumą ir socialinę įtrauktį. 

Reikia toliau rengti priemones, kuriomis siekiama atsakingos ir atskaitingos įmonių vadybos 
bei valdymo prisidedant prie tikrosios ekonomikos ir visuomenės gerovės.  Teisėkūra turėtų 
būti pagrįsta tokiais pagrindiniais tikslais, kaip patikima ir atsakinga atlyginimų politika, 
atitinkamas moterų dalyvavimas valdybose ir sprendimus priimančiose tarybose, ilgalaikių 
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įsipareigojimų akcininkams vertinimas, darbuotojų konsultavimo, dalyvavimo valdyme ir 
akcijų įsigijime gerinimas.

Persvarstant galiojančią kooperatyvų, fondų ir savidraudos įmonių teisinę bazę arba rengiant 
naujus teisės aktus, taip pat reikėtų numatyti konkrečius reikalavimus, susijusius su 
visuomenės ir darbuotojų teisėmis į informaciją ir konsultacijas, kurias teiktų bendrijos ir 
darbuotojų tarybos.

Neišspręstoms problemoms reikėtų tinkamos komunikacijų strategijos, kurioje būtų numatyta,
kaip pagerinus galimybę gauti informaciją piliečiai galėtų labiau prisidėti ir turėtų daugiau 
teisių; kaip daugiau piliečių informuoti apie jų teises bendrojoje rinkoje, įskaitant teises į 
kolektyvinį žalos atlyginimą; kaip pagerinti tarptautinius ryšius; kaip siekiant pagerinti 
mobilumą pagreitinti profesinių kvalifikacijų pripažinimą; kaip pagerinti naujovių mokslinius 
tyrimus.

Šis Aktas priimamas kartu su „2010 m. ES pilietybės ataskaita. Kliūčių ES piliečių teisėms 
šalinimas“, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas kliūtims, su kuriomis Europos gyventojai 
susiduria keliaudami, besimokydami, tuokdamiesi, išeidami į pensiją, pirkdami ar 
paveldėdami turtą, balsuodami kitoje valstybėje narėje, pašalinti. Bendrosios rinkos aktas ir 
Pilietybės ataskaita yra viena kitą papildančios iniciatyvos, kuriose nagrinėjami piliečius 
tiesiogiai dominantys klausimai, siekiant įveikti tebeegzistuojantį Europos Sąjungos 
susiskaidymą ir taip kurti piliečių Europą ir veiksmingą bendrąją rinką, tenkinančią piliečių ir 
įmonių poreikius ir lūkesčius.

Prioritetų nustatymas

Dėl praktinių sumetimų reikėtų nustatyti šių devyniolikos pasiūlymų prioritetus. Jie turėtų 
būti atrenkami vadovaujantis penkiomis pagrindinėmis vertybėmis: pagrindinėmis 
socialinėmis teisėmis, laisvu darbuotojų judėjimu, laisvu prekių judėjimu, įmonėmis, 
orientuotomis į socialinius aspektus, ir vartotojų teisėmis. Tačiau reikia greitų rezultatų, kurie 
turėtų praktinę reikšmę piliečiams. Nustatant veiklos prioritetus reikėtų atsižvelgti į 
pasiūlymus, kurie galėtų duoti apčiuopiamos naudos piliečiams (apčiuopiama nauda), ir būtų 
lengvai įgyvendinami per gana trumpą laikotarpį (įgyvendinamumas).

Labai reikia įvertinti politiką atsižvelgiant į jos apčiuopiamą naudą piliečiams; taip pat labai 
svarbu įvertinti šių priemonių, pradedant 2011 m. planu, įgyvendinimo paprastumą 
(įgyvendinamumą). Jei šių priemonių imtasi nebus, mes numatėme penkias sritis, kuriose 
įgyvendinimo veiksmus reikia pradėti 2011 m.:

I. gerinti Europos rinkos stebėseną, plėtoti galimybes naudotis pagrindinėmis 
bankininkystės sektoriaus paslaugomis, sukurti bendrai integruotą hipotekos 
rinką ir šalinti mokesčių kliūtis bei dvigubą apmokestinimą;

II. greitai ir veiksmingai įgyvendinti e. komercijos politiką siekiant padidinti 
piliečių ir vartotojų pasitikėjimą perkant internete;

III. parengti veiksmų planą, skirtą kovai su padirbinėjimu ir piratavimu, kuris būtų 
pagrindinė priemonė siekiant užtikrinti, kad bendrojoje rinkoje esančios prekės 
būtų saugios vartoti, atitiktų standartus ir būtų teisėtos;
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IV. Komisija ir valstybės narės turėtų parengti veiksmingą komunikacijos apie 
bendrąją rinką strategiją, pagrįstą politikos auditu, kuriame būtų vertinama 
apčiuopiama jos nauda piliečiams;

V. įdiegti konkrečių gairių sistemą, kuri būtų pagrįsta horizontalia socialine 
išlyga, siekiant įvertinti visų bendrosios rinkos priemonių tinkamumą 
atsižvelgiant į jų socialinį poveikį, apčiuopiamą naudą ir įgyvendinamumą, ir 
kuri ateityje būtų naudojama rengiant politiką.


