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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Bendroji energijos rinka 

1. primena, kad galiojančiais ES teisės aktais saugomos vartotojų teisės ir suteikiamas 
tvirtas pagrindas kurti konkurencingą Europos energijos rinką; tačiau keliose valstybėse 
narėse šie teisės aktai dar tinkamai neperkelti į nacionalinės teisės aktus;

2. primygtinai ragina visas valstybes nares visiškai įgyvendinti trečiąjį energetikos 
dokumentų rinkinį ir kitus susijusius ES teisės aktus laikantis nustatytų terminų; prašo 
Komisijos įsipareigoti aktyviai stebėti, kaip šios taisyklės perkeliamos į nacionalinę teisę;

3. primena, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnyje nustatyta, kad 
Sąjungos energetikos politika turi būti grindžiama valstybių narių solidarumu; atkreipia 
dėmesį į tai, kad siekiant sukurti energijos vidaus rinką turėtų būti atsižvelgiama į 
struktūrinius socialinius ir ekonominius Europos regionų skirtumus, o valstybėms narėms 
neturėtų būti keliama sunkumų;

4. pabrėžia, kad reikia imtis skubių nacionalinio ir ES lygmens veiksmų siekiant pašalinti 
investavimo į energetikos infrastruktūrą planavimo ir reguliavimo kliūtis ir atskleisti 
bendrosios rinkos potencialą;

5. ragina Komisiją skatinti skubiai imtis priemonių, kuriomis būtų siekiama įveikti 
energetikos infrastruktūros neatitikimus ES, dėl kurių atsiranda kliūčių kuriant energijos 
vidaus rinką ir siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų;

6. primygtinai ragina valstybes nares suteikti nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
įgaliojimus ir išteklius, kad jos galėtų vykdyti savo pareigas, pvz., stebėseną ir tinkamą 
klientų skundų nagrinėjimą; prašo Komisijos ir Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros (angl. ACER) pasiūlyti rekomendacijas, kaip būtų galima 
padidinti nacionalinių reguliavimo institucijų priežiūros įgaliojimus; ragina Komisiją 
skatinti geriau koordinuoti nacionalinių reguliavimo institucijų, kompetentingų 
nacionalinių ir Europos institucijų keitimąsi geriausia patirtimi ir informacija;

7. pabrėžia, kad, nelygu tiekėjas, sąskaitos už suvartotą energiją labai skiriasi, atsižvelgiant į 
Europos energijos vartotojams teikiamos informacijos kiekį ir kokybę; pabrėžia, kad labai 
svarbu laiku ir tinkamai teikti vartotojams informaciją apie energijos vartojimą ir kainas, 
kad jie galėtų patys pasirinkti energijos tiekėją;

8. pažymi, kad kai kuriose ES valstybėse narėse vartotojai iki šiol neturi galimybės laisvai 
pasirinkti elektros energijos tiekėją bei mokėti konkurencingą ir sąžiningą kainą už 
elektros energiją; pabrėžia, kad vartotojai turėtų būti išsamiai konsultuojami ir rengiami 
siekiant užtikrinti aktyvų jų dalyvavimą ir kad reikės jų informavimo kampanijų, kad 
būtų galima gauti naudos iš pažangiųjų energijos sistemų sklaidos; ragina Komisiją ir 
valstybes nares skatinti vartotojus ir sudaryti jiems sąlygas dalyvauti įgyvendinant 
pažangiąsias energijos sistemas, visų pirma rengiant prieinamas, veiksmingas ir skaidrias 
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finansavimo sistemas, taip pat skatinti naudoti pažangiuosius skaitiklius, kurie padės 
vartotojams tiksliai žinoti, kiek jie suvartoja energijos pabrėžia, kad dujų ir elektros 
energijos kainos Europoje turi būti pagrįstos, skaidrios ir lengvai palyginamos; pabrėžia, 
kad reikia skatinti skaidrų ir tikslų apmokestinimą remiantis faktiškai suvartotu kiekiu, 
standartinių sąskaitų faktūrų formų naudojimą ir veiksmingų bei visapusiškų kainų 
palyginimo priemonių sklaidą, taip pat galimybę lengvai ir greitai pakeisti tiekėją;

9. ragina nustatyti bendrus metodus ir rengti bendro išsamaus formato sąskaitas už energiją, 
kurias būtų nesudėtinga užpildyti ir kuriose tiekėjai turėtų nurodyti tik būtiniausią 
informaciją, kad bet kurioje ES vietoje vartotojai galėtų suprasti, kas nurodyta jų 
sąskaitose už energiją, ir galėtų vartoti energiją ekonomiškiau ir efektyviau;

10. atkreipia dėmesį į teigiamus rezultatus, pasiektus tam tikrose valstybėse narėse, kuriose iš 
energijos bendrovėms taikomų energijos taupymo reikalavimų gauta daug naudos, pvz., 
vartotojų naudai išpopuliarėjo pažangieji elektros skaitikliai;

11. atkreipia dėmesį į energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių svarbą, ypač 
statybos sektoriuje; ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų pakankamas skaičius 
energijos auditorių, kad visi vartotojai galėtų susipažinti su energijos audito rezultatais; 
ragina valstybes nares ir Komisiją rengiant būsimą daugiametę finansinę programą 
užtikrinti, kad statybos sektoriuje, o svarbiausia – būsto sektoriuje, būtų išteklių energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonėms finansuoti; ragina valstybes nares ir 
Komisiją įgyvendinti teisinę sistemą siekiant skatinti ir užtikrinti, kad įgyvendinant 
priemones, kuriomis siekiama didinti pastatų energijos vartojimo efektyvumą, taip pat ir 
statybos sektoriuje, dalyvautų energijos tiekėjai;

Skaitmeninė bendroji rinka

12. ragina Komisiją stebėti rinką ir šalinti teisės aktų sistemos spragas, dėl kurių atsiranda 
kliūčių siekiant sukurti skaitmeninę ir telekomunikacijų vidaus rinką;

13. primena, kad skaitmeninė bendroji rinka – 500 mln. vartotojų rinka, kurioje paslaugos 
gali laisvai judėti, yra labai svarbi konkurencingumo ir ekonomikos augimo varomoji 
jėga, suteikianti aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų ir sudaranti palankesnes 
sąlygas ES tapti žinių ekonomika;

14. pažymi, kad Europos rinka su beveik 500 mln. žmonių, prijungta prie sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio, padės inicijuoti vidaus rinkos kūrimą; pabrėžia, kad reikia susieti 
skaitmeninę darbotvarkę su naujų paslaugų, pvz., elektroninės prekybos, e. sveikatos, 
e. mokymosi, e. bankininkystės ir e. valdžios paslaugų, teikimu;

15. ragina valstybes nares laiku įgyvendinti ES telekomunikacijų teisės aktus ir prašo 
Komisijos atidžiai išnagrinėti šį įgyvendinimo procesą ir bausti už jų neįgyvendinimą;

16. pabrėžia, kad ES turėtų būti siekiama užtikrinti galimybę Europoje gauti mobiliojo ryšio 
paslaugas nenaudojant tarptinklinio ryšio paslaugų ir kad šių veiksmų turi būti imamasi 
siekiant užbaigti kurti skaitmeninę ir telekomunikacijų vidaus rinką, paskatinti paslaugų 
teikėjų konkurenciją suteikiant galimybę naujoms įmonėms patekti į rinką, užtikrinti 
vartotojų teises ir įdiegti Sąjungoje nuoseklią ir tvirtą skaitmeninę ir telekomunikacijų 
platformą;



AD\899786LT.doc 5/9 PE480.801v02-00

LT

17. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų išteklių, kad galėtų stebėti, ar paslaugų kokybė vienoda, ir bausti, jeigu ji 
nevienoda, ir kad būtų atsižvelgiama į vartotojų atsiliepimus; ragina valstybes nares 
pradėti informavimo kampanijas, kad vartotojai sužinotų savo teises, siekiant padidinti jų 
galimybes derėtis su ryšių paslaugų teikėjais;

18. ragina nacionalines reguliavimo institucijas ir vartotojų organizacijas teikti aiškią ir 
skaidrią telekomunikacijų paslaugų ir vartotojams siūlomų kainų apžvalgą; rekomenduoja 
telekomunikacijų paslaugų (pvz., skambučių, SMS žinučių, duomenų) kainas pateikti 
vienodu formatu (kaina už minutę, už SMS žinutę, už megabaitą), kad būtų galima 
lengviau palyginti siūlomas paslaugas ir užtikrinti, kad jų paketai būtų palyginami; taip 
palyginti turėtų būti galima ir kitus aspektus, pvz., trumpiausius laikotarpius ir sankcijas, 
kurie taip pat gali turėti įtakos kainai; pabrėžia, kad vartotojai turėtų turėti galimybę 
nemokamai naudotis visa informacija, susijusia su jų pasirinktomis paslaugomis; siekiant 
skatinti vartotojų informuotumą ir užtikrinti, kad jie neliktų priblokšti gavę nelauktai 
dideles sąskaitas, vartotojams turėtų turėti galimybę nusistatyti ne tik tarptinklinio ryšio 
paslaugų, bet ir paslaugų savajame tinkle, ypač duomenų, naudojimo ribas, nes labai 
dažnai jie nežino, kokios jiems bus pateiktos sąskaitos už naudojimąsi šiomis 
paslaugomis;

19. ragina valstybes nares imtis būtinų priemonių siekiant sudaryti smulkesniems 
operatoriams palankesnes sąlygas patekti į mobiliojo ryšio paslaugų rinką, kurioje šiuo 
metu aktyviai veikia keletas subjektų;

Galimybė MVĮ gauti finansavimą, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir naudotis paramos 
priemonėmis

20. ragina Komisiją gerinti MVĮ galimybes patekti į kapitalo rinkas supaprastinant 
informavimą ir darant finansavimo procedūras veiksmingesnes ir skaidresnes; ragina 
valstybes nares skatinti MVĮ dalyvauti viešuosiuose pirkimuose vykdant elektronines 
viešųjų pirkimų procedūras, supaprastinant administravimą, mažinant biurokratizmą, 
skirstant viešuosius pirkimus į dalis ir spartinant mokėjimą subrangovams;

21. pažymi, kad ES įmonių dalyvavimas tarpvalstybiniuose viešuosiuose pirkimuose išlieka 
labai nedidelis, o ES įmonės, ypač mažos ir vidutinio dydžio, susiduria su sunkumais 
dalyvaudamos tarpvalstybiniuose viešuosiuose pirkimuose dėl egzistuojančių skirtingų 
bei sudėtingų administracinių procedūrų; palankiai vertina Komisijos pasiūlytą viešųjų 
pirkimų reformą ir mano, kad bendrųjų principų nustatymas ES mastu bei lanksčios, 
aiškios ir paprastos viešųjų pirkimų taisyklės sudarytų galimybes įmonėms, visų pirma 
MVĮ, labiau išnaudoti tarpvalstybinių viešųjų pirkimų teikiamas galimybes; 

22. pabrėžia, kad nacionalinės viešųjų e. pirkimų sistemos turėtų būti tobulesnės siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas teikti tarpvalstybines paslaugas ir užtikrinti paslaugų vidaus 
rinkos sukūrimą ir visapusišką Paslaugų direktyvos taikymą;

23. ragina valstybes nares ir Komisiją sudaryti naujoviškoms įmonėms palankesnes sąlygas 
investuoti šalinant kliūtis, trukdančias atsirasti visos ES rizikos kapitalo rinkai;

24. pabrėžia, kad būtina sukurti ES mastu veikiančią e. viešųjų pirkimų sistemą, kuri 
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užtikrintų didesnį skaidrumą, konkurenciją, bei leistų efektyviau panaudoti viešąsias 
lėšas;

25. ragina valstybes nares panaudoti esamas struktūras ir sukūrus vieno langelio principu 
veikiančius centrus supaprastinti ir sudaryti palankesnes sąlygas gauti informacijos, kad 
MVĮ galėtų teikti paraiškas dėl finansavimo iš Europos, nacionalinių ir vietos fondų, 
atsižvelgiant į tai, kad vieno langelio principu veikiantys centrai naudingesni tuo atveju, 
kai jie kuriami naudojant veikiančių administravimo institucijų lėšas, taigi nesukuria 
papildomos naštos mokesčių mokėtojams; pabrėžia vieno langelio principu veikiančių 
centrų svarbą – tai pirmas esminis žingsnis siekiant pritraukti privačias investicijas 
mokslinių tyrimų ir energetikos srityje ir sudaryti joms sąlygas, ir ragina Komisiją 
sustiprinti priemones, kuriomis siekiama toliau supaprastinti Europos, nacionalines ir 
vietos finansavimo sistemas ir padidinti jų skaidrumą; ragina valstybes nares sudaryti 
MVĮ palankesnes sąlygas gauti lėšų supaprastinant duomenų pateikimo taisykles ir 
skatinti naudoti internetines duomenų saugyklas pažymoms ir kitiems patvirtinamiesiems 
dokumentams saugoti;

26. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti susitarimus, kuriais MVĮ sudaromos sąlygos 
veikti visoje Europoje ir pelnytis iš savo idėjų suteikiant joms daugiau galimybių patekti į 
rinkas ir mažinant biurokratizmą;

27. atkreipia dėmesį į būtinybę parengti Europos standartus, nes tai būtina siekiant sukurti 
bendrąją rinką ir padidinti tarptautinį ES konkurencingumą; ragina Komisiją užtikrinti 
MVĮ ir labai mažoms įmonėms geresnę prieigą prie Europos standartų;

Elektroninė prekyba

28. palankiai vertina didelį elektroninės prekybos augimą ir atkreipia dėmesį į vartotojų 
susirūpinimą dėl sandorių saugumo; ragina valstybes nares ir Komisiją stiprinti teisinę 
sistemą, kuria saugomos vartotojų, kurie naudojasi elektroninės prekybos paslaugomis, 
teisės, ir kurti sistemą, kuria būtų skatinama užtikrinti elektroninės prekybos interneto 
svetainių, finansų įstaigų ir viešųjų institucijų saugumą, kad vartotojai galėtų pasitikėti 
šiomis svetainėmis ir jomis naudotis;

29. pabrėžia, jog, siekiant padidinti tarpvalstybinės prekybos mastą, būtina, kad ES skubiai 
užtikrintų įmonių ir vartotojų pasitikėjimą ir suteiktų jiems prekybos internetu priemonių; 
taigi ragina supaprastinti licencijavimo sistemas ir kurti veiksmingą autorių teisių 
sistemą;

30. ragina valstybes nares greitai įgyvendinti Vartotojų teisių direktyvą ir ragina Komisiją 
taikyti visas galimas priemones siekiant skatinti aktyviau užsiimti elektronine prekyba 
kaip įprasta verslo praktika vykdant tiek įmonių ir vartotojų, tiek įmonių tarpusavio 
sandorius;

31. ragina kiekvienoje valstybėje narėje nustatyti vieno langelio principo sistemą PVM 
mokėtojams siekiant MVĮ ir verslininkams sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti 
tarpvalstybinę elektroninę prekybą;

Bendroji paslaugų rinka
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32. apgailestauja dėl to, kad laisvas paslaugų judėjimas, kuris sudaro 70 proc. Sąjungos BVP, 
yra smarkiai varžomas administracinių kliūčių ir skirtingų nacionalinių taisyklių; todėl 
siūlo visiškai įgyvendinti Paslaugų direktyvą ir išplėsti jos taikymo sritį, kad šiuolaikinėje 
žinių ekonomikoje ji apimtų visas paslaugas;

33. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į tai, jog tarpvalstybiniu lygmeniu veikiančios MVĮ ir 
piliečiai Europos Sąjungoje dažnai susiduria su neįveikiamomis kliūtimis, e. valdžios 
paslaugos yra ypač naudingos, nes jų patiriamos administracinės išlaidos yra mažesnės;

34. pažymi, kad labai didelės kliūtys tarpvalstybiniu lygmeniu naudotis viešojo 
administravimo e. paslaugomis yra susijusios su elektroniniais parašais, galimybėmis juos 
atpažinti ir ES lygmeniu nepakankamai suderinamomis e. valdžios sistemomis; ragina 
Komisiją persvarstyti savo direktyvą dėl elektroninių parašų siekiant užtikrinti abipusį jų 
pripažinimą;

35. pabrėžia, kad e. valdžios programas reikėtų peržiūrėti ir, jei reikia, pakeisti, kad jomis 
galėtų naudotis ir iš svetur atvykstantys vartotojai; pabrėžia, kad vietos, regioniniu, 
nacionaliniu ir ES lygmeniu būtina užtikrinti suderinamumą;

36. ragina valstybes nares naudotis IRT priemonėmis siekiant padidinti skaidrumą ir 
atskaitomybę, sumažinti administracinę naštą, pagerinti administracinius procesus, 
sumažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį, saugoti viešuosius išteklius ir labiau skatinti 
dalyvaujamąją demokratiją, kartu didinant pasitikėjimą;

37. apgailestauja, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama 
iki 2015 m. užtikrinti visišką viešojo sektoriaus interneto svetainių prieinamumą, buvo 
atidėtas; palankiai vertina skaitmeninės įtraukties veiksmų planą ir ragina įgyvendinti 
Tinklalapių prieinamumo iniciatyvą (angl. WAI) ir Žiniatinklio turinio prieinamumo 
gaires (angl. WCAG) e. valdžios portalams;

38. atkreipia dėmesį į tai, kad keleiviams vis dar sunku užsisakyti ir pirkti daugiarūšio 
transporto kelionių Europos Sąjungoje bilietus, ir ragina Komisiją, valstybes nares ir 
transporto sektoriaus įmones užtikrinti, kad iki 2015 m. būtų sukurta integruota 
daugiarūšio transporto bilietų sistema;

39. palankiai vertina e. sąskaitų faktūrų iniciatyvą, kuria siekiama padaryti, kad iki 2020 m. 
e. sąskaitos faktūros ES taptų pagrindiniu atsiskaitymo metodu, taip pat įgyvendinti 
Komisijos sprendimą, kuriuo įsteigiamas Europos suinteresuotųjų šalių e. sąskaitų faktūrų 
išrašymo forumas (angl. EMSFEI);

40. pabrėžia didelę e. sąskaitų faktūrų naudą (trumpesni mokėjimo laikotarpiai, mažiau 
klaidų, veiksmingiau renkamas PVM, mažesnės spausdinimo ir vežimo išlaidos ir 
integruotai valdoma komercinė veikla) ir ragina pramonės atstovus bei Europos 
standartizavimo organizacijas toliau dėti pastangas siekiant skatinti taikyti vienodus 
duomenų pateikimo e. sąskaitose faktūrose metodus;

41. pažymi, kad didele kliūtimi tinkamam ES vidaus rinkos veikimui, o ypač tarpvalstybinių 
paslaugų teikimui, išlieka e. parašo reglamentavimo skirtumai valstybėse narėse; mano, 
kad yra būtina sukurti vieningą e. parašo pripažinimo sistemą visoje ES;
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42. pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti teisinį tikrumą, aiškią techninę aplinką ir viešus bei 
suderinamus sprendimus dėl e. sąskaitų faktūrų, remiantis teisiniais reikalavimais, 
prekybos operacijomis ir bendrais techniniais standartais, siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas plačiau juos taikyti.



AD\899786LT.doc 9/9 PE480.801v02-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 24.4.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

54
0
2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, 
Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard 
Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del 
Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam 
Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, 
Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena 
Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav 
Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert 
Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad 
Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita 
Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van 
Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Ioan Enciu, Vicente Miguel 
Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, 
Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej 
Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău


