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PASIŪLYMAI

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

1. palaiko Komisijos sumanymą Bendrosios rinkos aktu visoje Europoje pradėti 
visuotines ir pragmatines diskusijas dėl vidaus rinkos naudos bei išlaidų ir prašo, kad 
Komisija užtikrintų veiksmingą vidaus rinkos taisyklių, kuriomis mažinama 
administracinė našta piliečiams, taikymą; 

2. palankiai vertina tikslą bendrojoje rinkoje daugiausia dėmesio skirti Europos 
piliečiams, kaip pagrindiniams Europos ekonomikos gaivintojams, nes tai galėtų 
grąžinti pasitikėjimą bendrąja rinka;  

3. yra įsitikinęs, kad tinkamai įgyvendinus Europos bendrąją rinką būtų sukurtas 
pagrindas užbaigti politinės ir ekonominės integracijos procesą;

4. taip pat siekia kartu kurti vieną bendrą konkurencingą rinką Europos lygmeniu ir turi 
tą patį siekį kurti plataus užmojo socialinės rinkos politiką, kuria būtų sprendžiami 
šiandienos uždaviniai, kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas pažangus 
aplinkosaugos ir integracinis augimas, teikiantis bendrą naudą ir verslui, ir 
piliečiams;

5. palankiai vertina Komisijos prašymą, kad valstybės narės atsilikimą į nacionalinę 
teisę perkeliant bendrosios rinkos direktyvas sumažintų iki 0,5 % ir pateiktų atitikties 
lenteles su įgyvendinimo priemonėmis;

6. pakartoja savo reikalavimus labai sumažinti Komisijos pradedamų pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrų trukmę, kuriuos paskelbė siekdamas, kad valstybės narės 
laikytųsi ES teisės aktų, bet labai apgailestauja, kad tokios procedūros nedaro 
tiesioginio poveikio ES piliečiams arba gyventojams, kurie galėjo nukentėti dėl to, 
kad nėra užtikrintas ES teisės aktų vykdymas;

7. teigia, kad valstybių narių pareiga yra patvirtinti ir įgyvendinti Europos teisės aktus 
dėl vidaus rinkos ir su ja susijusių Europos piliečių teisių;

8. palaiko Komisijos ketinimą daugiau konsultuotis su pilietine visuomene (NVO 
suinteresuotaisiais subjektais, profesinėmis sąjungomis, darbdaviais ir kt.) rengiant 
teisės aktų dėl bendrosios rinkos tekstus;

9. mano, kad peticijų procesas gali turėti teigiamą poveikį piliečių požiūriui į vidaus 
rinką;

10. mano, kad ES turi keisti piliečių supratimą apie bendrąją rinką siekdama, kad 
žmonės žinotų apie jos teikiamą naudą ir gebėtų ją suprasti;

11. ragina Komisiją patvirtinti aiškią ir lengvai suprantamą Piliečių chartiją dėl teisės 
gyventi ir dirbti bet kurioje ES valstybėje ir parengti įvairiomis kalbomis tikslinę 
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informaciją apie kasdienes problemas, su kuriomis piliečiai susiduria keliaudami, 
pirkdami arba parduodami Europoje, ir apie socialius, sveikatos, vartotojų apsaugos 
ir aplinkosaugos standartus, kuriais jie gali pasitikėti;

12. prašo iš tiesų skatinti vieno langelio principą „Jūsų ES teisės“, siekiant padėti 
piliečiams, kurie ieško patarimo arba žalos atlyginimo, kad Europos piliečiai žinotų 
apie vidaus rinkos tikrovę, ir mano, kad Europos Parlamentas taip pat turėtų būti su 
tuo tiesiogiai susijęs įgyvendindamas komunikacijos strategiją;

13. ragina Komisiją pateikti praktinių pasiūlymų ir dėl smulkiajam verslui ir pavieniams 
piliečiams skirtos vartotojų apsaugos nuo nesąžiningos komercinės praktikos;

14. ragina pasinaudoti pakaitinėmis vidaus rinkos sistemos ginčų sprendimo priemonėms 
ir suteikti pasirinkimo galimybę jomis naudotis taikant procedūrą internete;

15. pažymi teigiamą tinklo SOLVIT vaidmenį mažinant Europos piliečių išlaidas ir 
neoficialiai sprendžiant piliečių ir įmonių problemas, kylančias dėl to, kad valdžios 
institucijos netinkamai taiko vidaus rinkos teisę;

16. su ypatingu susidomėjimu stebi pastangas ES aprūpinti šiuolaikišku, veiksmingesniu 
ir efektyvesniu transporto tinklu, kuris, panaikindamas atstumus, suartina Europos 
piliečius ir padeda sustiprinti priklausomumo ir pilietybės jausmą;

17. mano, kad, visoje ES patobulinus vartotojų apsaugos tvarką ir duomenų apsaugą, 
galima užtikrinti vartotojų pasitikėjimą tarpvalstybinėmis operacijomis internete;

18. pabrėžia, kad bendroji rinka turi būti įgyvendinama visapusiškai atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos piliečių ir gyventojų teisę, kaip nustatyta Pagrindinių teisių 
chartijoje.


