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PASIŪLYMAI

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

1. džiaugiasi Vidaus rinkos problemų sprendimų tinklo (SOLVIT) atliktu darbu, ypač 
išnagrinėtų skundų skaičiumi, kuris 2008 m. išliko didelis (83 proc.), nors darbo apimtis 
padidėjo (pakilo iki 22 proc., t. y. iki 1 000 bylų), o kai kurie SOLVIT centrai susidūrė su 
personalo trūkumo problema;

2. džiaugiasi, kad SOLVIT veikla Europos piliečiams ir verslo įmonėms padėjo sutaupyti 
lėšų, kurių suma 2008 m. galėtų būti apie 32,6 milijono eurų;

3. pažymi, kad Parlamento Peticijų komitetas lygiagrečiai taikydamas savo procedūrą 
peticijų teikėjus siunčia į SOLVIT, kai mano, jog tam tikri skundai gali būti greičiau 
išnagrinėti padedant SOLVIT;

4. pripažįsta bendradarbiavimo tinklo SOLVIT efektyvumą siekiant neoficialiai spręsti 
valstybinių valdžios institucijų neteisingo vidaus rinkos teisės taikymo problemas, su 
kuriomis susiduria ES piliečiai ir verslo įmonės;

5. pažymi, kad SOLVIT savo 2008 m. metinėje ataskaitoje nurodė, kad jis gauna didelį 
skaičių skundų, nepriklausančių jo kompetencijai, dėl to sulėtėja SOLVIT skundų 
nagrinėjimas SOLVIT centruose;

6. pažymi, kad yra įvairių instancijų, įskaitant Parlamento Peticijų komitetą, SOLVIT, 
Europos Komisiją ir Europos ombudsmeną, į kurias ES piliečiai gali kreiptis dėl savo 
problemų;

7. ragina SOLVIT skundus dėl klaidingo ES teisės aktų taikymo, kurie jiems yra per daug 
sudėtingi išspręsti, perduoti ne tik Europos Komisijai, bet atitinkamais atvejais ir 
Parlamento Peticijų komitetui;

8. primena, kad peticijos nagrinėjamos atvirai ir skaidriai, glaudžiai bendradarbiaujant su 
kompetentingais teisėkūros komitetais, Europos Komisija ir skirtingų valstybių narių 
institucijomis;

9 mano, kad peticijų procesas gali turėti teigiam poveikį teisėkūros kokybei; primena, kad 
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Parlamento įgaliojimai aktyviai ir tiesiogiai formuoti, 
peržiūrėti ir gerinti ES teisėkūrą labai išaugo; taip pat primena, kad reikia atsižvelgti į tai, 
kad sustiprėjo nacionalinių parlamentų vaidmuo;

10. pažymi, kad nėra vienos instancijos, kuri būtų atsakinga už piliečių skundų nagrinėjimą 
nuo pradžios iki pabaigos, nes jie teikiami skirtingais kanalais; ragina geriau koordinuoti 
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skirtingas instancijas, kurios gauna ir nagrinėja piliečių skundus;

11.  ragina SOLVIT į savo interneto svetainę įtraukti nuorodą į Parlamento Peticijų komitetą 
ir į atitinkamus nacionalinių parlamentų komitetus, siekiant, kad piliečiai būtų informuoti 
apie savo teisę teikti peticijas Peticijų komitetui, kaip neteisminę teisės gynimo priemonę 
ir galimybę spręsti problemas naudojant politinį ir teisėkūros procesą;

12. be to, pritaria minčiai sukurti bendrą Europos institucijų interneto svetainę, kurios tikslas 
būtų padėti ES piliečiams ir siųsti juos tiesiai į tą instituciją ar organą, kuris 
kompetentingas nagrinėti jų skundą.
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