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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že nedostatečné a opožděné provádění ve vnitrostátním právu a nevhodné 
uplatňování a prosazování pravidel vedou k právní nejistotě a brání občanům
a podnikům plně využívat přínosů vnitřního trhu;

2. s politováním konstatuje, že členské státy podceňují hodnotu řádného a včasného 
provádění práva EU; naléhavě je vybízí, aby vhodným způsobem upřednostňovaly 
provádění a uplatňování předpisů, a zabránily tak průtahům;

3. zdůrazňuje, že je třeba zavést závazné srovnávací tabulky obsahující podrobné údaje
o vnitrostátních prováděcích opatřeních s cílem zajistit účinnější kontrolu provádění
a uplatňování práva EU;

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu srovnávací tabulky vnitřního trhu a srovnávací tabulky 
spotřebitelského trhu v souvislosti s účinnějším využíváním nástrojů pro monitorování
a srovnávání; vyzývá Komisi a členské státy, aby s cílem zajistit další rozvoj srovnávací 
tabulky spotřebitelského trhu poskytly přiměřené finanční prostředky a lidské zdroje;

5. žádá Komisi, aby za účelem zaručení účinnějšího uplatňování práva EU zvážila 
uplatnění inovativních mechanismu, např. postup vzájemného hodnocení navržený ve 
směrnici o službách;

6. vyzývá poslance EP a vnitrostátní orgány, aby propagovali Občanský rozcestník 
(„Citizens’ Signpost Service“) a využívání alternativních mechanismů řešení sporů, jako 
jsou např. síť SOLVIT či iniciativa EU PILOT, které jsou navzdory jejich značnému 
potenciálu doposud nedostatečně využívány, a také centrální internetovou stránku 
„Your Europe portal“; vyzývá k tomu, aby byla jejich kapacita navýšena 
prostřednictvím přidělení dodatečných finančních a lidských zdrojů;

7. zdůrazňuje, že součinnost mezi všemi asistenčními službami v oblasti vnitřního trhu má 
velký význam; 

8. naléhavě žádá, aby byla posílena úloha Parlamentu v oblastech uplatňování, 
prosazování a monitorování právních předpisů týkajících se jednotného trhu; podporuje 
návrh na vytvoření fóra o jednotném trhu, které by se konalo jednou ročně.


