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PASIŪLYMAI

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

1. palankiai vertina Komisijos ataskaitą „Bendroji rinka žmonių akimis“ (SEC(2011) 1003), 
nes tai naudinga priemonė siekiant informuoti politikos formuotojus apie piliečių 
pagrindines problemas, o piliečius bei įmones informuoti apie problemas, su kuriomis jie 
gali susidurti vidaus rinkoje;

2. palankiai vertina bendrų informacijos punktų, kurie padeda lengviau gauti informacijos 
apie verslo galimybes valstybėse narėse, veiklą, kai viename bendrame nacionaliniame 
informacijos centre centralizuotai tvarkomi visi būtini su įmonės steigimu susiję 
formalumai;

3. palankiai vertina naudingą SOLVIT, Jūsų Europos patarėjo, Europos įmonių tinklo, 
Europos vartotojų centrų, kontaktinio centro „Europe Direct“ ir Europos užimtumo 
tarnybos vaidmenį teikiant realių vidaus rinkoje patiriamų problemų sprendimus; ragina 
Komisiją rasti būdų, kaip gerinti šių tarnybų veiklos koordinavimą ir vengti pastangų bei 
išteklių dubliavimo;

4. ragina Komisiją sutelkti dėmesį į vieno bendro veikiančio informacijos centro sukūrimą 
piliečiams ir vartotojams pasitelkiant Komisijos atstovybes kiekvienoje valstybėje narėje; 
laikosi nuomonės, kad vienas bendras veikiantis informacijos centras kiekvienoje 
valstybėje narėje tikrai padėtų padaryti vidaus rinką prieinamesnę piliečiams, vartotojams 
ir įmonėms;

5. atkreipia dėmesį į didelį skaičių Parlamento Peticijų komiteto gautų peticijų, susijusių su 
piliečių vidaus rinkoje patiriamomis problemomis, visų pirma dėl netinkamo ES teisės 
perkėlimo į nacionalinę teisę arba netinkamo įgyvendinimo; ragina Komisiją į savo 
ataskaitą įtraukti išnagrinėjus Parlamento Peticijų komitetui pateiktas peticijas nustatytus 
faktus ir gautus rezultatus; pabrėžia, kad peticijų pateikimo procesą reikėtų geriau 
panaudoti siekiant tobulinti ES teisėkūros procesą, inter alia, geriau informuojant piliečius 
apie jų teisę pateikti peticiją;

6. ragina Komisiją nurodyti pagrindinius ES teisės aktus, susijusius su kiekviena iš išdėstytų 
problemų, kad piliečiams, vartotojams ir įmonėms būtų pateikta naudinga informacija ir 
jie geriau suprastų ataskaitą;

7. ragina Komisiją būsimose ataskaitose pabrėžti atitinkamus veiksmus, už kuriuose ji yra 
aiškiai atsakinga, pvz., laiku įgyvendinamus tinkamus veiksmus, kai valstybės narės 
netinkamai perkelia ES teisės aktus į nacionalinę teisę, užtikrinimą, kad ES teisė būtų 
tinkamai įgyvendinama, ir netinkamų teisės aktų persvarstymą;

8. ragina Komisiją parengti kiekvienos iš nurodytų problemų lentelę ir joje nurodyti, kurie 
subjektai atsakingi už sprendimų dėl kiekvienos nurodytos esminės problemos priežasties 
suradimą;
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9. ragina Komisiją rasti būdų ateityje sujungti ES pilietybės ataskaitą ir ataskaita „Bendroji 
rinka žmonių akimis“, kad būtų išvengta dubliavimo bei painiavos ir grėsmės, kad 
problemos bus atsietos nuo sprendimų.


