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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η κακή και καθυστερημένη μεταφορά καθώς και η ανεπαρκής εφαρμογή και
επιβολή των κανόνων συντελούν στη νομική αβεβαιότητα και αποτρέπουν τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις από το να απολαύουν των ευεργετημάτων της ενιαίας αγοράς στο 
έπακρο·

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη υποτιμούν την αξία της ορθής και
έγκαιρης εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου· τα παροτρύνει να δώσουν κατάλληλη 
προτεραιότητα στη μεταφορά και εφαρμογή του προκειμένου να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις·

3. επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης υποχρεωτικών πινάκων αντιστοιχιών με λεπτομερείς
πληροφορίες για τα εθνικά μέτρα μεταφοράς ώστε να διασφαλιστεί ο 
αποτελεσματικότερος έλεγχος της μεταφοράς και της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ·

4. τονίζει τον σημαντικό ρόλο του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς και του
πίνακα αποτελεσμάτων του καταναλωτή στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης χρήσης 
των μηχανισμών παρακολούθησης και συγκριτικής αξιολόγησης· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση και προσωπικό, ώστε να 
διασφαλιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη του πίνακα αποτελεσμάτων του καταναλωτή·

5. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής καινοτόμων 
μηχανισμών, όπως η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης, η οποία προβλέπεται στην 
οδηγία για τις υπηρεσίες, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του
δικαίου της ΕΕ·

6. καλεί τα μέλη του Κοινοβουλίου και τις εθνικές αρχές να προωθήσουν την Υπηρεσία
Προσανατολισμού για τους Πολίτες και τη χρήση εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης
προβλημάτων, όπως o SOLVIT και ο EU Pilot, οι οποίοι δεν αξιοποιούνται επαρκώς 
παρά το μεγάλο δυναμικό τους, καθώς και την ιστοσελίδα με ενιαία καταχώρηση 
(δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»)· ζητεί την ενίσχυση του δυναμικού τους διαθέτοντάς 
τους επιπλέον χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους·

7. τονίζει τη σημασία των συνεργιών μεταξύ όλων των υπηρεσιών υποστήριξης της 
ενιαίας αγοράς·

8. παροτρύνει την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στους τομείς της εφαρμογής,
της επιβολής και του ελέγχου των κανόνων της ενιαίας αγοράς· υποστηρίζει την ιδέα 
ενός ετήσιου φόρουμ ενιαίας αγοράς.


