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PASIŪLYMAI

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

1. mano, kad vartotojų apsaugos ir vidaus rinkos politikos sritys yra be galo svarbios 
informuojant vartotojus ir verslininkus apie Europą; ragina valstybes nares dėti daugiau 
pastangų ir informuoti nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis apie bendros rinkos 
privalumus;

2. ragina Komisiją imtis priemonių, kad per konsultacijas ES teisės klausimu būtų išklausyta 
kuo daugiau suinteresuotųjų šalių nuomonių; turėdamas tai mintyje, pabrėžia tarptautinių 
profesionalams skirtų tinklų svarbą, nes pasinaudojus šių tinklų teikiamomis galimybėmis 
galima keistis kompetentingomis nuomonėmis dėl ES politikos sričių, taigi taip būtų 
prisidedama prie pastangų gerinti ES teisės aktų kokybę; pripažįsta, kad esama su teisės 
aktų taikymu ir įgyvendinimu susijusių problemų, taigi ragina vartotojus ir verslininkus 
naudotis savo teisėmis ir pranešti ES institucijoms apie esamas problemas;

3. ragina valstybes nares didinti problemų sprendimo tinklui „SOLVIT“ skirtas lėšas; prašo 
Komisijos paspartinti įvairių tarnybų, kurios teikia informaciją apie bendrą rinką ir 
konsultuoja bendros rinkos klausimais, racionalizavimo procesą; taigi tvirtai remia tai, kad 
teikiant ES bendrosios rinkos pagalbos paslaugas vadovaujamasi integruoto metodo 
koncepcija ir kuriamas bendros duomenų įvesties tinklalapis;

4. prašo Komisijos dėti daugiau pastangų derinant vartotojų švietimo ir informacijos 
vartotojams teikimo politikos sritis; ragina valstybes nares teikti daugiau informacijos apie 
Europos vartotojų centrų tinklą ir ES vartotojų teises;

5. ragina valstybes nares atsižvelgti į pasaulinę finansų krizę ir vis didėjantį vartotojų 
įsiskolinimo lygį ir imtis priemonių, kad gerėtų vartotojų finansų srities žinios; 

6. palankiai vertina Komisijos iniciatyvas mažinti administracinę naštą ir tobulinti 
reglamentavimą; ragina visų pirma gerinti mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį;
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