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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad ES teisės sėkmė visada priklauso nuo to, kaip ji taikoma ir per pagrįstą 
laikotarpį perkeliama į valstybių narių nacionalinę teisę; mano, kad svarbu šioje srityje 
vykdyti reguliarią, išsamią ir veiksmingą kontrolę, ir ragina Komisiją, matant ES teisės 
perkėlimo į nacionalinę teisę trūkumų, imtis veiksmų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su 
Parlamentu šiuo klausimu;

2. palankiai vertina Komisijos pastangas siekiant spręsti piliečių ir įmonių nurodytas su 
bendrąja rinka susijusias problemas, tačiau išreiškia nusivylimą, dėl darbiniame 
dokumente nagrinėjamų klausimų išsamumo;

3. pabrėžia, kad reikia spręsti piliečiams ir įmonėms kylančias problemas; pažymi, kad, nors 
darbiniame dokumente pateikta labai mažai įrodymų, daugelį nustatytų probleminių sričių 
Komisija įtraukė į naujausius poveikio vertinimus ir pasiūlymus; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
tais atvejais, kai siūloma imtis veiksmų, Komisija turi pateikti svarių ir įtikinamų įrodymų, 
kuriais būtų pagrindžiama teisės aktų projektuose pasirinkta politinė priemonė; ragina 
Parlamentą svarstant pasiūlymų projektus atidžiai įvertinti Komisijos atlikto poveikio 
vertinimo tikslumą ir įtikinamumą, kad priimti teisės aktai atitiktų tiek piliečių, tiek ir 
įmonių poreikius;

4. mano, kad išsamus ir pakankamas piliečių, vartotojų ir įmonių informavimas apie jų teises 
vidaus rinkoje – tai esminis dalykas; ragina valstybes nares ir Komisiją tam teikti 
pirmenybę, kurti naudingas informavimo sistemas ir strateginius visuomenės informavimo 
planus, ypač atsižvelgiant į socialines piliečių teises, ir visų pirma skirti reikiamas lėšas 
informavimo kampanijoms rengti ir taupiai naudoti skiriamas lėšas; 

5. mano, kad svarbu keistis informacija tarp nacionalinių sistemų ir bendradarbiauti, todėl 
palankiai vertina pagaliau pasiektą bendrovių registrų sąveiką1; toliau ragina 
administravimo institucijas bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu ir gerinti sąveiką per 
centrines platformas; palankiai vertina su tuo susijusias Komisijos iniciatyvas, pavyzdžiui, 
iniciatyvas dėl elektroninio socialinės apsaugos duomenų perdavimo tarp nacionalinių 
socialinės apsaugos sistemų sistemos sukūrimo;

6. pabrėžia, kad sprendimų vykdymas ir pripažinimas ir dokumentų teisinių pasekmių 
pripažinimas tarpvalstybiniu lygmeniu yra labai svarbus judumo vidaus rinkoje veiksnys; 
tikisi, kad greitai visose ES valstybėse narėse bus pradėtas taikyti Paveldėjimo 
reglamentas; primena, kad, atsižvelgiant į 2010 m. žaliąją knygą2 ir 2011 m. konsultacijas, 
Komisija turi tęsti darbus dėl civilinės būklės dokumentų teisinių pasekmių pripažinimo, 
ir su susidomėjimu laukia pasiūlymų dėl teisės aktų, kuriuos numatyta pateikti 2013 m.;

7. patvirtina įsipareigojimą spręsti reglamentavimo naštos klausimą; šiuo atžvilgiu primena 

                                               
1 2012 m. vasario 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija (2011/0038(COD)), P7_TA(2012)0033.
2 COM(2010) 0747.
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ankstesnį Parlamento įsipareigojimą reikalauti, kad siūlydama naujus teisės aktus 
Komisija nustatytų lygiavertes išlaidų kompensacijas; taip pat primena Parlamento 
prašymą pratęsti ir išplėsti administracinės naštos mažinimo programą, todėl tikisi, kad 
bus pateikta pasiūlymų, kaip sumažinti administracinę naštą ir panaikinti reglamentavimo 
kliūtis, kurie padėtų spręsti daugelį pagrindinių piliečiams ir įmonėms rūpestį keliančių 
klausimų, susijusių su bendrąja rinka;

8. mano, jog tvirtai laikantis principo „Visų pirma galvokime apie mažuosius“ būtų galima 
užtikrinti, kad priimant būsimus teisės aktus bendrojoje rinkoje veikiantys piliečiai ir 
įmonės nepatirtų daugiau sunkumų ir nusivylimo;

9. pabrėžia, kad nepaisant teisėkūros supaprastinimo, administracinės naštos sumažinimo ir 
galimybių įmonėms naudotis vidaus rinkos teikiamomis laisvėmis, apskritai būtina 
užtikrinti vartotojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos taisykles;

10. mano, kad, kalbant apie pirkimą internetu, ypač svarbu veiksmingai įgyvendinti teisę, ir 
palankiai vertina pasiūlymą dėl elektroninio ginčų sprendimo; mano, kad būtina geriau 
informuoti vartotojus apie jų teises; atidžiai apsvarstys pasiūlymą dėl Bendrosios Europos 
pirkimo-pardavimo sutarčių teisės ir pabrėžia, kad juo turi būti užtikrinamas labai aukštas 
vartotojų apsaugos lygis; primena, kad kartu dar reikia sukurti „Europos standartinių 
sutarčių modelius“; mano, kad svarbu priimti tinkamas taisykles dėl skaitmeninio turinio;

11. nurodo, kad veiksmingos intelektinės nuosavybės srityje reikia kovoti su prekės ženklų ir 
produktų piratavimu, ir pabrėžia, kad visada reikia rasti subalansuotą teisių turėtojų 
interesų, visų kitų atitinkamų šalių interesų ir Europos piliečių asmens duomenų apsaugos 
pusiausvyrą. 
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