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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad prastas ir pavėluotas nuostatų perkėlimas bei netinkamas jų 
įgyvendinimas ir laikymosi priežiūra sukelia teisinį netikrumą ir neleidžia piliečiams 
bei verslo įmonėms išnaudoti visų vidaus rinkos teikiamų privalumų;

2. apgailestauja dėl fakto, kad kai kurios valstybės narės nepakankamai įvertina tinkamai 
ir laiku įgyvendinamos ES teisės teikiamą vertę; siekiant išvengti vėlavimo, ragina jas 
suteikti teisės aktų perkėlimui ir įgyvendinimui tinkamą prioritetinę svarbą;

3. pabrėžia, kad ES ir nacionalinės institucijos, taip pat valstybių narių administracijos 
tarpusavyje turi nuolat ir artimiau bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti teisingą bei 
veiksmingą ES teisės taikymą laiku ir kuo anksčiau pastebėti įgyvendinimo problemas;

4. pabrėžia privalomų atitikties lentelių poreikį, kuriose būtų pateikiama detali informacija 
apie nacionalines perkėlimo priemones, kad būtų galima užtikrinti veiksmingesnį ES 
teisės perkėlimo ir įgyvendinimo stebėjimą;

5. primygtinai ragina sustiprinti Parlamento vaidmenį bendros rinkos taisyklių taikymo, 
įgyvendinimo ir stebėsenos srityse; pritaria kasmetinio Bendrosios rinkos forumo idėjai;

6. siūlo Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams naudoti naują 
bendradarbiavimo sistemą, numatytą Lisabonos sutartyje, ir vykdyti metines pasirinktos 
bendros rinkos srities įgyvendinimo proceso peržiūras; mano, kad Komisija ir 
nacionalinės institucijos ypač turėtų atsižvelgti į šio peržiūros proceso išvadas;

7. mano, kad siekiant pagerinti administracijų bendradarbiavimą reikėtų vidaus rinkos 
informacinę sistemą, dabar naudojamą paslaugoms, naudoti plačiau, kad ji apimtų ir 
kitus sektorius;

8. pabrėžia pagrindinį vaidmenį, kurį Vidaus rinkos pažangos lentelės ir Vartotojų rinkų 
rezultatų suvestinės vaidina siekiant veiksmingiau stebėti ir vertinti naudojamas 
priemones, kurios kartu yra ir netiesioginė disciplinavimo priemonė; ragina Komisiją ir 
valstybes nares suteikti pakankamą finansavimą ir pakankamai personalo, siekiant 
užtikrinti tolesnį Vartotojų rinkų rezultatų suvestinės vystymą;

9. ragina Komisiją prireikus ir tada, kai kitos priemonės neveiksmingos, neabejojant 
taikyti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą, taip pat įsipareigoti greičiau nagrinėti 
pažeidimus dėl pareigos pranešti apie įgyvendinimo priemones neįvykdymo pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 260 straipsnį; ragina Komisiją visada 
prireikus vadovautis naujomis SESV 260 straipsnio 3 dalies nuostatomis siekiant, kad 
ES teisė būtų taikoma veiksmingai ir laiku;

10. siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ragina Komisiją teikti daugiau informacijos apie 
pažeidimų nagrinėjimo procedūrą, įskaitant priežastis, kodėl Komisija nusprendžia 
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pradėti ar baigti bylą;

11. prašo Komisijos apsvarstyti naujoviškus mechanizmus, tokius kaip abipusio vertinimo 
procedūros, numatytos Paslaugų direktyvoje, kad būtų užtikrinamas veiksmingesnis ES 
teisės aktų įgyvendinimas;

12. ragina EP narius ir nacionalines institucijas skatinti Piliečių konsultavimo tarnybą ir 
skatinti naudoti alternatyvias ginčų nagrinėjimo priemones ir neformalius problemų 
sprendimo mechanizmus, tokius kaip SOLVIT, kurie, nepaisant jų didelio potencialo, 
nėra pakankamai išnaudojami, ir taip pat skatinti naudotis bendros duomenų įvesties 
portalu „Jūsų Europa“ (angl. Your Europe portal); ragina jų pajėgumus sustiprinti 
skiriant papildomų lėšų bei žmogiškųjų išteklių;

13. ragina valstybes nares, kurios nedalyvauja projekte EU PILOT, prisidėti prie šios 
naujos bendradarbiavimo iniciatyvos siekiant toliau racionalizuoti pažeidimų 
nagrinėjimo procedūrą; prašo Komisijos į savo metines ES teisės taikymo kontrolės 
ataskaitas įtraukti daugiau detalios informacijos apie projekto EU PILOT poveikį 
pažeidimų nagrinėjimo procedūrų valdymui;

14. pabrėžia, kad reikia greitai pasiekti didesnį teisinį tikrumą ir aiškumą, susijusį su 
sutartiniais santykiais ir su teise į tinkamą, įperkamą ir veiksmingą žalos atlyginimo 
sistemą, įskaitant Europos kolektyvinio žalos atlyginimo formą ir ginčų sprendimo 
mechanizmą;

15. ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant teisingai įgyvendinti tų sričių, 
kurios sudaro bendrosios rinkos pagrindą, ES teisės aktus, kaip antai Paslaugų 
direktyva, viešųjų pirkimų teisės aktai ir direktyva dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo, ir užtikrinti tinkamą jų vykdymą.
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