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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že nedostatočná a oneskorená transpozícia a nevhodné uplatňovanie 
a presadzovanie predpisov vedú k právnej neistote a bránia občanom a podnikom plne 
využívať výhody vnútorného trhu;

2. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že členské štáty podceňujú význam riadneho a 
včasného uplatňovania práva EÚ; naliehavo ich vyzýva, aby vhodným spôsobom 
uprednostnili transpozíciu a uplatňovanie predpisov a zabránili tak prieťahom;

3. poukazuje na potrebu užšej a trvalej spolupráce medzi inštitúciami EÚ a vnútroštátnymi 
orgánmi, ako aj medzi administratívnymi orgánmi členských štátov, s cieľom zabezpečiť 
správne, účinné a včasné uplatňovanie právnych predpisov EÚ a už v začiatkoch odhaliť 
problémy spojené s ich uplatňovaním;

4. zdôrazňuje potrebu zavedenia povinných tabuliek zhody s podrobnými údajmi 
o vnútroštátnych transpozičných opatreniach s cieľom zabezpečiť účinnejšiu kontrolu 
transpozície a uplatňovania práva EÚ;

5. naliehavo žiada posilniť úlohu Parlamentu v oblasti uplatňovania, presadzovania a 
monitorovania právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu; podporuje myšlienku 
vytvorenia výročného fóra o jednotnom trhu;

6. navrhuje, aby Európsky parlament a národné parlamenty využívali nový rámec spolupráce 
vytvorený Lisabonskou zmluvou a každý rok vypracovali hodnotenie procesu 
uplatňovania právnych predpisov v niektorej vybranej oblasti jednotného trhu; domnieva 
sa, že Komisia a vnútroštátne orgány by mali v maximálnej miere zohľadniť výsledky 
takéhoto hodnotenia;

7. zastáva názor, že v záujme zlepšenia administratívnej spolupráce by sa mal informačný 
systém o vnútornom trhu, ktorý sa v súčasnosti používa v odvetví služieb, rozšíriť aj na 
iné oblasti;

8. vyzdvihuje kľúčovú úlohu tabuľky ukazovateľov vnútorného trhu a tabuľky ukazovateľov 
spotrebiteľského trhu v súvislosti s účinnejším využívaním nástrojov monitorovania a 
hodnotenia, ktoré sú významným nepriamym disciplinárnym mechanizmom; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby s cieľom zaistiť ďalší rozvoj tabuľky ukazovateľov 
spotrebiteľského trhu poskytli primerané finančné prostriedky a ľudské zdroje;

9. vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby, a vtedy, ak sa všetky ostatné prostriedky ukážu 
ako neúčinné, neváhala a iniciovala konanie vo veci porušenia práva a aby sa zaviazala 
urýchliť konania vo veci porušenia práva týkajúce sa neoznámenia vykonávacích opatrení 
a prípadov porušenia práva na základe článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ); naliehavo žiada Komisiu, aby vždy, keď je to potrebné na účinné a včasné 
uplatnenie právnych predpisov EÚ, využila nové ustanovenia článku 260 ods. 3 ZFEÚ;
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10. v záujme zvýšenia transparentnosti žiada Komisiu, aby poskytla viac informácií o konaní 
vo veci porušenia práva vrátane dôvodov, ktoré ju vedú k iniciovaniu alebo uzavretiu 
konkrétnej veci;

11. žiada Komisiu, aby v záujme zabezpečenia účinnejšieho uplatňovania práva EÚ zvážila 
uplatnenie inovačných mechanizmov, napríklad postup vzájomného hodnotenia navrhnutý 
v smernici o službách;

12. vyzýva poslancov Európskeho parlamentu a vnútroštátne orgány, aby podporovali 
Navigačnú službu pre občanov (Citizens’ Signpost Service) a využívanie alternatívnych 
nástrojov riešenia sporov a neformálnych mechanizmov riešenia problémov, akým je 
napríklad SOLVIT, ktoré sa nedostatočne využívajú napriek svojmu značnému potenciálu, 
ako aj využívanie centrálnej internetovej stránky (portál Vaša Európa); žiada, aby sa ich 
kapacita zvýšila prostredníctvom pridelenia dodatočných finančných prostriedkov 
a ľudských zdrojov;

13. nabáda členské štáty, ktoré nie sú zapojené do projektu „EU Pilot“, aby sa zúčastnili tejto 
novej iniciatívy v oblasti spolupráce v záujme lepšej racionalizácie konaní vo veci 
porušenia práva; žiada Komisiu, aby vo svojich výročných správach o kontrole 
uplatňovania práva Európskej únie uvádzala podrobnejšie informácie o vplyve projektu 
„EU Pilot“ na riadenie konaní vo veci porušenia práva;

14. zdôrazňuje potrebu urýchlene dosiahnuť právnu istotu a jasnosť v zmluvných vzťahoch a 
prístup k primeraným, cenovo dostupným a účinným nápravným systémom vrátane 
európskej formy kolektívneho odškodnenia a alternatívnych mechanizmov riešenia 
sporov;

15. naliehavo žiada členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o správne uplatňovanie práva EÚ a 
zabezpečili jeho riadne presadzovanie, a to v tých oblastiach, ktoré sú základom 
jednotného trhu, ako smernica o službách, právne predpisy v oblasti verejného 
obstarávania alebo smernica o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií.
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