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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че незадоволителното и късно транспониране и неправилното 
прилагане и правоприлагане на законодателството води до правна несигурност и 
не позволява на гражданите и дружествата да извличат максимални ползи от 
единния пазар;

2. изразява съжаление от факта, че някои държави-членки подценяват значението на 
правилното и невременно прилагане на правото на ЕС; настоятелно призовава 
тези държави-членки да отдадат дължимото внимание на транспонирането и 
прилагането, за да се избегнат закъсненията;

3. подчертава необходимостта от въвеждане на задължителни таблици на 
съответствие, съдържащи подробна информация относно националните мерки по 
транспониране, за да се гарантира по-ефективен надзор върху транспонирането и 
прилагането на правото на ЕС;

4. подчертава ключовата роля на информационното табло за вътрешния пазар и на 
таблицата за проследяване на резултатите, свързани с потребителския пазар, в 
контекста на по-ефективно използване на инструментите за мониторинг и за 
изготвяне на сравнителни критерии; призовава Комисията и държавите-членки да 
осигурят адекватно финансиране и персонал, за да се гарантира по-нататъшното 
разработване на таблицата за проследяване на резултатите, свързани с 
потребителския пазар;

5. изисква от Комисията да обмисли новаторски механизми, като например 
процедурата за взаимна оценка, предвидена в директивата за услугите, с цел 
гарантиране на по-ефективно прилагане на правото на ЕС;

6. призовава членовете на ЕП и националните органи да популяризират Службата за 
ориентиране на гражданите (Citizens’ Signpost Service) и използването на 
алтернативни механизми за решаване на проблеми, като например SOLVIT и EU 
Pilot, които не се използват в достатъчна степен въпреки значителния им 
потенциал, както и общата начална уебстраница (портал “Вашата Европа”); 
призовава за повишаване на техния капацитет чрез осигуряване на допълнителни 
финансови средства и човешки ресурси;

7. подчертава значението на синергиите между всички услуги за подпомагане във 
връзка с вътрешния пазар; 

8. настоятелно призовава за засилване на ролята на Парламента в областите 
прилагане, правоприлагане и мониторинг на законодателството в областта на 
единния пазар; подкрепя идеята за създаване на ежегоден форум по въпросите на 
единния пазар.


