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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a szabályok hiányos és késői átültetése, valamint nem megfelelő 
végrehajtása jogi bizonytalanságot okoz, és nem teszi lehetővé, hogy a polgárok és a 
vállalkozások maradéktalanul élvezzék a belső piac nyújtotta előnyöket;

2. kifogásolja, hogy néhány tagállam alábecsüli az uniós jog korrekt és megfelelő időben 
történő alkalmazásának értékét; szorgalmazza, hogy a késedelmek elkerülése érdekében 
e tagállamok megfelelő prioritással kezeljék az átültetés és az alkalmazás kérdését;

3. kiemeli az átültetésre vonatkozó nemzeti intézkedésekkel kapcsolatos részletes 
információkat tartalmazó, kötelező korrelációs táblázatok szükségességét, amelyek azt a 
célt szolgálják, hogy biztosítani lehessen az uniós jog átültetésének és alkalmazásának 
hatékony nyomon követését;

4. hangsúlyozza a belső piaci eredménytábla és a fogyasztói piaci eredménytábla 
kulcsszerepét a nyomon követést és összevetést elősegítő eszközök hatékonyabb 
alkalmazásának összefüggésében; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
megfelelő finanszírozási és személyi feltételeket biztosítsanak ahhoz, hogy a fogyasztói 
piaci eredménytáblát tovább lehessen fejleszteni;

5. kéri a Bizottságot, hogy az uniós jog hatékonyabb alkalmazásának biztosítása érdekében 
mérlegelje az olyan innovatív mechanizmusokat, mint például a szolgáltatási 
irányelvben felvetett kölcsönös értékelési eljárás; 

6. felszólítja a parlamenti képviselőket és a nemzeti hatóságokat, hogy támogassák az 
Állampolgárok Tanácsadó Szolgálatát, valamint más problémamegoldó 
mechanizmusok, többek között a bennük rejlő komoly lehetőségek ellenére 
kihasználatlan SOLVIT és EU kísérleti projekt, továbbá az egységes hozzáférésű 
weboldal (Your Europe portal) alkalmazását; kéri, hogy további finanszírozás és emberi 
erőforrás biztosításával növeljék a fenti mechanizmusok kapacitását;

7. hangsúlyozza az egységes piaccal kapcsolatos valamennyi segítségnyújtási szolgáltatás 
közötti szinergia fontosságát; 

8. felhív a Parlament szerepének erősítésére az egységes piacra vonatkozó szabályok 
alkalmazásának, érvényesítésének és ellenőrzésének területén; támogatja az éves 
egységes piaci fórum gondolatát.


