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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl dvidešimt pagrindinių Europos piliečiams ir įmonėms kylančių problemų, susijusių 
su bendrosios rinkos veikimu
(2011/XXXX(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Siekiant 
labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos. 50 pasiūlymų, kaip pagerinti 
bendrą darbą, verslą ir prekybą“ (COM(2010) 0608),

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

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendroji rinka XXI a. Europai“ 
(COM(2007) 0724) ir susijusį Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „The single 
market: review of achievements“ („Bendroji rinka. Pasiekimų apžvalga“) 
(SEC(2007) 1521),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl vienos bendros rinkos 
peržiūros1 ir Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „The Single Market review: one year 
on“ („Bendrosios rinkos peržiūra: po vienų metų“) (SEC(2008) 3064),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Sumanus reguliavimas Europos Sąjungoje“ 
(COM(2010) 0543),

– atsižvelgdamas į Komisijos 27-ąją metinę ES teisės taikymo kontrolės ataskaitą ir į 
susijusį Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Padėtis įvairiuose sektoriuose“ 
(SEC(2010) 1143),

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 29 d. Komisijos rekomendaciją dėl priemonių, skirtų 
bendrosios rinkos veikimui gerinti (C(2009) 4728),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadas dėl Bendrosios rinkos akto,
– atsižvelgdamas į profesoriaus Mario Monti ataskaitą Komisijai dėl bendrosios rinkos 

atgaivinimo,
– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos 

vartotojams ir piliečiams sukūrimo2,
– atsižvelgdamas į vidaus rinkos rezultatų suvestinę Nr. 21 (2010) ir į Europos Parlamento 

2010 m. kovo 9 d.3 ir 2008 m. rugsėjo 23 d.4 rezoliucijas dėl vidaus rinkos rezultatų 
suvestinės, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Rezultatų siekianti Europa – Bendrijos teisės 
taikymas“ (COM(2007) 0502),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258–260 straipsnius,

                                               
1 OL C 181E, 2008 7 27, p. 80. 
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0186.
3 OL C 349E, 2010 12 22, p. 25.
4 OL C 8E, 2010 1 14, p. 7.
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– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 7, 10 ir 15 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų 
augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. „Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ 
(COM(2011) 0206),

– atsižvelgdamas į Komisijos darbinį dokumentą „Dvidešimt pagrindinių Europos 
piliečiams ir įmonėms kylančių problemų, susijusių su bendrosios rinkos veikimu“ 
(SEC(2011) 1003),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

A. kadangi darbiniame dokumente „Dvidešimt pagrindinių Europos piliečiams ir įmonėms 
kylančių problemų, susijusių su bendrosios rinkos veikimu“ patvirtinama, kad su bendrąja 
rinka susiję lūkesčiai neatitinka tikrovės; 

B. kadangi Europos piliečiai turi įveikti įvairius sunkumus ir vykdyti sudėtingus bei 
diskriminacinius reikalavimus, kuriuos bankai taiko atidarant sąskaitas, todėl 
30 mln. Europos piliečių vis dar neturi banko sąskaitos ir taip varžomas jų judumas;

C. kadangi apie 30 proc. Europos piliečių nežino, kad jie turi teisę naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis užsienyje ir teisę gauti kompensaciją;

D. kadangi tik vienas Europos pilietis iš trijų žino, jog vykdamas į užsienį turi turėti Europos 
sveikatos draudimo kortelę;

E. kadangi Europos piliečiai, įsikūrę kitoje šalyje, į kurią nori atsivežti automobilį, turi 
vykdyti varginančias ir sudėtingas procedūras – privalo pateikti dokumentus, kurie jų 
šalyje neišduodami, ir mokėti papildomus mokesčius;

F. kadangi pagal Eurobarometro duomenis 29 proc. apklaustų vartotojų nurodė, kad jiems 
sunku palyginti pasiūlymus dėl einamosios sąskaitos ir jie negali pasirinkti geriausiai jų 
poreikius atitinkančios sąskaitos rūšies;

G. kadangi dėl nepakankamos informacijos apie vartotojų teises, netinkamo teisės aktų 
taikymo ir sunkumų sprendžiant ginčus, kylančius pirkinius įsigijus kitose valstybėse, 
vartotojai nepasitiki elektroniniu pirkimu, todėl ES nėra tikros skaitmeninės rinkos, kuria 
naudotųsi piliečiai ir įmonės;

H. kadangi 62 proc. Europos vartotojų norėtų pakeisti energijos tiekėją, tačiau jų laisvė 
rinktis ribota, nes trūksta aiškios ir palyginamos informacijos;

I. kadangi įmonėms vis dar sunku dalyvauti tam tikrų šalių viešuosiuose pirkimuose, nes 
skiriasi su viešaisiais pirkimais susijusi nacionalinė praktika ir kai kurios valstybės narės 
taiko sudėtingus administracinius reikalavimus;
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J. kadangi ypatingas dėmesys turi būti skiriamas neįgaliųjų poreikiams, kad šie asmenys 
galėtų visiškai pasinaudoti bendrąja rinka;

I. Įžanga

1. palankiai vertina tai, kad Europos Parlamentui priėmus 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją 
dėl bendrosios rinkos vartotojams ir piliečiams sukūrimo Europos Komisija pateikė 
dokumentą „Dvidešimt pagrindinių Europos piliečiams ir įmonėms kylančių problemų, 
susijusių su bendrosios rinkos veikimu“;

2. tiki, kad Europos Komisija pateiks konkrečius pasiūlymus, kaip spręsti šias dvidešimt 
Europos piliečiams kylančias problemas;

3. pripažįsta, kad esant didesniam kvalifikuotų darbuotojų judumui bus galima sukurti 
konkurencingesnę Europą, ir mano, kad tam būtina sukurti naują profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo sistemą;

4. ragina Europos Komisiją stiprinti jaunimo judumo programas skatinant jaunimo 
integraciją į darbo rinką;

5. pabrėžia interneto vaidmenį užtikrinant prekybos veiksmingumą ir kuriant naujas rinkas 
bei naujas galimybes;

II. Valdymas 

6. pabrėžia, kad būtina gilinti visa apimantį požiūrį į bendrąją rinką, pagal kurį didžiausias 
dėmesys skiriamas piliečiams, vartotojams ir MVĮ, kad jie galėtų visiškai pasinaudoti 
bendrosios rinkos teikiama nauda;

7. dar kartą nurodo, jog būtina stiprinti Parlamento, Tarybos, Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą, kad piliečiai būtų įtraukti į ES pagrindinius projektus ir kasdienę ES 
veiklą; 

8. ragina valstybes nares modernizuoti viešojo administravimo institucijas supaprastinant 
reglamentavimo sistemą ir skatinti taikyti elektronines, pavyzdžiui, e. valdžios, 
priemones; 

9. ragina valstybes nares keistis gerąja patirtimi užtikrinant, kad ES teisės aktai būtų taikomi 
vienodai;

10. palankiai vertina Europos Komisijos sprendimą toliau kurti duomenų bazes, susijusias su 
ES teisės taikymo bylų tvarkymu;1

11. primygtinai ragina Komisiją tobulinti portalą „Jūsų Europa“ užtikrinant, kad jis taptų tikru 
skaitmeniniu „vieno langelio“ portalu, kuriame piliečiams ir įmonėms būtų teikiama 

                                               
1 CHAP – skundų ir užklausų registravimas.
 EU PILOT – problemų sprendimas su valstybėmis narėmis.
 NIF – pažeidimų duomenų bazė.
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informacija apie bendrąją rinką;

12. prašo Komisijos įgyvendinant informavimo apie bendrąją rinką sistemos plėtros strategiją 
išnagrinėti vietos ir regionų valdžios institucijų įsipareigojimus;

13. pabrėžia, kad su bendrosios rinkos veikimu susijusių problemų piliečiams kyla dėl trijų 
trūkumų: trūksta informacijos, netinkamai taikomi teisės aktai ir susidaręs teisinis 
vakuumas; pripažįsta, kad siekiant užtikrinti kuo geresnį bendrosios rinkos veikimą šie 
trys trūkumai turi būti pašalinti kartu;

14. primena MVĮ svarbą Europos ekonomikai ir ragina Europos Komisiją kartu su 
valstybėmis narėmis tęsti MVĮ tyrimą, kad būtų sumažinta biurokratija ir administracinė 
našta, kurias šioms įmonėms tenka įveikti;

III. Informavimas ir ryšiai

15. pakartoja, kad trūksta informacijos apie bendrąją rinką, todėl labai dažnai piliečiai nežino 
arba nesupranta savo teisių bei pareigų ir nežino, kaip gauti reikiamus atsakymus arba 
būtiną pagalbą;

16. primygtinai ragina Europos Komisiją pasinaudoti visomis turimomis technologinėmis 
priemonėmis siekiant pradėti informacines kampanijas, per kurias piliečiai būtų 
supažindinami su bendrosios rinkos nauda bei piliečių teisėmis ir būtų skatinami dalyvauti 
kuriant konkurencingą, teisingą ir subalansuotą rinką;

17. pabrėžia, kad į informacines kampanijas svarbu įtraukti vietos bei regionų valdžios 
institucijas bei pilietinę visuomenę, ir visų pirma pažymi, kad informacines kampanijas 
būtina vykdyti mokyklose ir universitetuose siekiant paruošti jaunąją kartą būti 
aktyvesniais Europos piliečiais;

18. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis kurti tikrą skaitmeninę bendrąją rinką, kuria 
naudotųsi Europos vartotojai ir įmonės;

IV. Teisės aktai ir jų perkėlimas į nacionalinę teisę

19. pripažįsta, kad, nors Europos Komisijos pradėtų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų 
sumažėjo, 2010 m. pabaigoje jų dar buvo vykdoma apie 2 100;

20. ragina valstybes nares pirmiausia užtikrinti, kad su vidaus rinka susiję teisės aktai į 
nacionalinę teisę būtų perkeliami tinkamai bei laiku ir kad būtų sumažinta pažeidimų;

21. ragina Komisiją toliau skatinti geriausią patirtį, susijusią su bendrosios rinkos teisės aktų 
perkėlimu į nacionalinę teisę;

22. primena tikslą tobulinti reguliavimą ir ragina Europos Komisiją, Europos Parlamentą bei 
Tarybą labiau stengtis tobulinti sumanaus reguliavimo strategiją; 

V. Pasiūlymai

23. primygtinai ragina Europos Komisiją per dvejus metus patikrinti dvidešimt pagrindinių 
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Europos piliečiams ir įmonėms kylančių problemų, susijusių su bendrosios rinkos 
veikimu, ir atnaujinti jų sąrašą; 

24. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis, vietos bei regionų valdžios institucijomis ir 
pilietinės visuomenės atstovais periodiškai vykdyti Europos informacines kampanijas 
nacionalinėje, regionų ir vietos žiniasklaidoje, kad piliečiai būtų informuojami apie 
bendrosios rinkos naudą, savo teises bei pareigas ir vietas, kuriose jie gali gauti 
informaciją arba pagalbą norėdami išspręsti savo problemas;

25. prašo Komisijos užtikrinti veiksmingą dabartinių priemonių, pavyzdžiui, tinklo SOLVIT, 
ir Vidaus rinkos rezultatų suvestinės ryšį tikrinant, ar ES direktyvos į nacionalinę teisę 
perkeliamos tinkamai ir laiku; 

26. prašo Komisijos įvertinti sritis, kuriose vykdant Bendrijos reguliavimą kartu įgyvendinami 
bendrosios rinkos tikslai bei tikslas paprastinti teisės aktus ir tiesiogiai juos taikyti 
valstybėse narėse; 

27. ragina Komisiją 2012 m. antrąjį pusmetį pateikti dokumentą „Dvylika naujų svertų 
augimui skatinti ir savitarpio pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti naująjį 
augimą“;

28. prašo Komisijos iš naujo nustatyti vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI) taisykles 
išplečiant jos taikymo sritį ir gerinant administracinį bendradarbiavimą ir persvarstyti 
programą SOLVIT nustatant naują jos pagrindą ir tinkamas priemones;

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

1992 m. baigtos kurti bendrosios rinkos tikslas – stiprinti piliečių ir valstybių narių ryšius; tai 
erdvė, kurioje asmenys, prekės, paslaugos ir kapitalas gali laisvai judėti.
Bendroji rinka yra pagrindinis veiksnys įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus ir joje 
nurodytą pažangaus, tvaraus bei integracinio augimo tikslą.
Šiuo požiūriu labai svarbu skatinti ir didinti šios bendrosios rinkos, kurioje yra daugiau negu 
500 mln. vartotojų ir kurioje ekonominės veiklos vykdoma už daugiau negu 
11 000 000 mlrd. EUR, veiksmingumą, kad Europa galėtų skatinti ekonomikos augimą ir 
didinti užimtumą, taip pat kad piliečiai įgytų pasitikėjimą.
Deja, šiais metais minėdami bendrosios rinkos dvidešimtąsias įkūrimo metines pastebime, kad 
su bendrąja rinka susiję lūkesčiai vis dar neatitinka tikrovės. Konkrečiai Europos piliečiai ir 
įmonės šiuo metu dar patiria kliūčių naudodamiesi savo teisėmis, suteiktomis pagal 
bendrosios rinkos acquis.

Europos Komisijos darbinis dokumentas

Europos Parlamentui priėmus 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos 
vartotojams ir piliečiams sukūrimo Europos Komisija pateikė darbinį dokumentą „Dvidešimt 
pagrindinių Europos piliečiams ir įmonėms kylančių problemų, susijusių su bendrosios rinkos 
veikimu“.

Šiame dokumente nurodoma dvidešimt problemų, kurios Europos Sąjungos piliečiams ir 
įmonėms dažniausiai kyla jiems keliaujant arba išvykstant gyventi ar dirbti į užsienį. Europos 
Komisijos dokumente aptariami tokie klausimai kaip profesinė kvalifikacija, socialinis 
draudimas, su mokesčiais susijusios kliūtys, galimybės gauti finansavimą, elektroninis 
pirkimas, pensijų perkeliamumas ir kt.
Dokumente apžvelgiamos visos kliūtys, praktiškai patiriamos bendrojoje rinkoje. Jame 
remiamasi Europos Komisijos ir pagalbos tarnybų (tinklo SOLVIT, tarnybos „Jūsų Europa. 
Pagalba ir patarimai“, Europos įmonių tinklo (angl. enterprise europe network), Europos 
vartotojų centrų, „Europe Direct“ kontaktinių centrų, EURES – Europos užimtumo tarnybos) 
gautų skundų analize, taip pat naujausių Eurobarometro apklausų ir konkrečių tikslinių grupių 
apklausų rezultatais.
Lūkesčiai dėl bendrosios rinkos neatitinka tikrovės. Šis neatitikimas atsiranda dėl tokių 
tarpusavyje susijusių trūkumų: 
– trūksta informacijos – labai dažnai piliečiai pakankamai nežino arba nesupranta savo 

teisių ir nežino, kaip gauti reikiamą informaciją ar būtiną pagalbą;
– netinkamai taikomi teisės aktai – daugelyje sričių teisės aktai praktiškai taikomi 

nesilaikant ES teisinės sistemos;
– yra teisės aktų trūkumų – tam tikrose srityse ES teisinė sistema neatitinka piliečių ir 

įmonių lūkesčių.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja palankiai vertina tai, kad Europos Komisija pateikė darbinį dokumentą „Dvidešimt 
pagrindinių Europos piliečiams ir įmonėms kylančių problemų, susijusių su bendrosios rinkos 
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veikimu“.
 Nuo 2008 m. Europoje patiriama ekonomikos, finansų ir socialinė krizė padarė didelį poveikį 
bendrajai rinkai, todėl piliečiai šią rinką pradėjo neigiamai vertinti, o ES institucijos ir 
valstybės narės suprato, kad neišnaudojama daug bendrosios rinkos galimybių. 

Tuomet Europos Komisija įsipareigojo pateikti priemones1, kuriomis siekiama skatinti 
bendrąją rinką ir didinti piliečių pasitikėjimą ja2. Taigi keliose nustatytose probleminėse 
srityse darbai jau vykdomi. Visų pirma pateikti pasiūlymai dėl profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo sistemos modernizavimo ir galimybių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose 
gerinimo.
Šiuo požiūriu pranešėja mano, kad šiame pranešime turi būti siekiama ne išspręsti visas 
dvidešimt problemų, bet pateikti gaires ir (arba) rekomendacijas Europos Komisijai ir 
valstybėms narėms siekiant ištaisyti tris Europos Komisijos dokumente nustatytus trūkumus ir 
taip padėti pagyvinti bendrąją rinką.
Be to, pranešėja mano, kad trys nustatyti trūkumai turi būti ištaisyti kartu, ir tam pirmiausia 
reikia stiprios valstybių narių politinės valios.
Ji taip pat pabrėžia, kad būtina sukurti tikrą skaitmeninę bendrąją rinką, kuri veiktų tinkamai, 
būtų saugi vartotojams bei įmonėms ir leistų aktyviau įgyvendinti Europos projektą vėl įgijus 
piliečių, vartotojų ir įmonių pasitikėjimą.

Šiuo metu, kai piliečiai, regis, nepasitiki Europa, būtina stiprinti Parlamento, Tarybos, 
Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą, kad piliečiai galėtų įsitraukti į ES pagrindinius 
projektus ir kasdienę Europos Sąjungos veiklą. 
Todėl būtina vykdyti geresnį bendrą valdymą. 

Šiuo požiūriu pranešėja nusprendė įtraukti skyrių „Valdymas“, kuriame ji remia visa apimantį 
požiūrį į valdymą siekdama užtikrinti, kad būtų tikrinama, ar su bendrąja rinka susiję teisės 
aktai į nacionalinę teisę perkeliami tinkamai ir laiku, kad piliečiai būtų informuojami apie jų 
teises, būtų užtikrintas šių teisių vykdymas supaprastinant administracines procedūras ir 
stiprinami ryšiai su atsakingomis įvairių valstybių narių institucijomis siekiant pagerinti 
bendradarbiavimą. 

Šiuo metu Europai patiriant ekonomikos, finansų ir socialinę krizę labai svarbu panaikinti 
kliūtis ir pagyvinti bendrąją rinką siekiant prisidėti prie inovacijų, augimo, konkurencingumo 
skatinimo, darbo vietų kūrimo ir europiečių pasitikėjimo bendrąja rinka atgavimo.
Taigi bendrajai rinkai reikia suteikti naują postūmį, svarbiausią vietą skiriant Europos 
piliečiams ir vartotojams, kad jie galėtų visiškai pasinaudoti šios rinkos nauda ir taip prisidėti 
prie Europos Sąjungos teritorinės, ekonominės ir socialinės sanglaudos.  

Europos piliečiams dar kartą turi būti suteikta garantija dėl bendro pažangos ir solidarumo 
projekto.

                                               
1 Komisijos komunikatas „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos 
ekonomikos. 50 pasiūlymų, kaip pagerinti bendrą darbą, verslą ir prekybą“ (COM(2010) 0608).
2 Komisijos komunikatas „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. 
„Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ (COM(2011) 0206). 


