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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază că transpunerea insuficientă și cu întârziere, precum și caracterul neadecvat al 
aplicării și respectării reglementărilor conduc la incertitudine juridică și împiedică 
cetățenii și întreprinderile să se bucure pe deplin de avantajele pieței interne;

2. regretă faptul că unele state membre subestimează importanța aplicării corecte și la timp a 
legislației UE; îndeamnă statele membre să acorde prioritatea adecvată transpunerii și 
punerii în aplicare a acesteia pentru a evita întârzierile;

3. subliniază necesitatea unei cooperări permanente și mai strânse între instituțiile UE și 
autoritățile naționale, precum și între administrațiile statelor membre, pentru a asigura 
aplicarea corectă, eficace și la timp a dreptului Uniunii, precum și pentru a detecta încă de 
la început orice problemă de punere în aplicare;

4. subliniază necesitatea tabelelor de corespondență obligatorii, cu informații detaliate 
privind măsurile naționale de transpunere, cu scopul de a garanta monitorizarea mai 
eficace a transpunerii și a aplicării legislației UE;

5. solicită consolidarea rolului Parlamentului în domeniul aplicării, respectării și 
monitorizării normelor pieței interne; sprijină ideea unui forum anual al pieței interne;

6. sugerează ca Parlamentul European și parlamentele naționale să utilizeze noul cadru de 
cooperare instituit prin Tratatul de la Lisabona și să realizeze revizuiri anuale ale 
procesului de punere în aplicare în anumite domenii ale pieței interne; consideră că 
Comisia și autoritățile naționale ar trebui să depună toate eforturile pentru a ține seama de 
rezultatele procesului de revizuire;

7. consideră că, pentru a îmbunătăți cooperarea administrativă, Sistemul de informare al 
pieței interne, utilizat în prezent pentru servicii, ar trebui să fie extins pentru a acoperi și 
alte sectoare;

8. subliniază rolul-cheie al Tabloului de bord al pieței interne și al Tabloului de bord al pieței 
de consum în contextul utilizării mai eficiente a instrumentelor de supraveghere și de 
analiză comparativă, care constituie un important mecanism disciplinar indirect; invită 
Comisia și statele membre să pună la dispoziție resursele financiare și umane adecvate 
pentru a garanta faptul că Tabloul de bord al pieței de consum poate fi dezvoltat în 
continuare;

9. invită Comisia, atunci când este necesar și în cazurile în care alte instrumente s-au dovedit 
ineficiente, să nu ezite să utilizeze procedura privind încălcarea dreptului Uniunii și să se 
angajeze să accelereze aceste proceduri atunci când este vorba despre nerespectarea 
obligației de comunicare a măsurilor de punere în aplicare și despre alte încălcări 
menționate la articolul 260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE); 
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îndeamnă Comisia să utilizeze noile dispoziții de la articolul 260 alineatul (3) din TFUE 
oricând este necesar pentru punerea în aplicare în mod eficace și la timp a dreptului 
Uniunii;

10. pentru a asigura o mai mare transparență, invită Comisia să ofere mai multe informații 
referitoare la procedurile privind încălcarea dreptului Uniunii, inclusiv motivele pentru 
care Comisia decide inițierea sau încheierea unei astfel de proceduri;

11. solicită Comisiei să analizeze mecanismele inovatoare, precum procedura de evaluare 
reciprocă prevăzută în Directiva privind serviciile, pentru a garanta aplicarea mai eficace a 
legislației UE;

12. invită deputații în Parlamentul European și autoritățile naționale să promoveze Serviciul 
de orientare pentru cetățeni și utilizarea instrumentelor alternative de soluționare a 
litigiilor și a mecanismelor informale de soluționare a problemelor, cum ar fi SOLVIT, 
care sunt prea puțin utilizate, în pofida potențialului lor extraordinar, precum și portalul 
unic („Europa ta”); solicită sporirea capacității acestora prin alocarea de resurse financiare 
și umane suplimentare;

13. încurajează statele membre care nu fac parte din EU Pilot să se alăture acestei noi 
inițiative de cooperare pentru a raționaliza în continuare procedurile privind încălcarea 
dreptului Uniunii; solicită Comisiei să includă în rapoartele sale anuale privind 
monitorizarea aplicării legislației UE mai multe informații detaliate cu privire la impactul 
EU Pilot asupra gestionării procedurilor privind încălcarea dreptului Uniunii;

14. subliniază necesitatea de a atinge rapid un grad mai ridicat de certitudine și claritate 
juridică în relațiile contractuale și de acces la căi de atac adecvate, abordabile și eficiente, 
inclusiv la mecanisme alternative de rezolvare a litigiilor;

15. îndeamnă statele membre să își consolideze eforturile pentru aplicarea corespunzătoare și 
pentru asigurarea respectării pe deplin a legislației Uniunii în domeniile care constituie 
substanța pieței interne, și anume Directiva privind serviciile, legislația privind achizițiile 
publice sau Directiva privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale.
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