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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad prastas ir pavėluotas taisyklių perkėlimas bei netinkamas jų 
įgyvendinimas ir laikymosi priežiūra sukelia teisinio neapibrėžtumo ir neleidžia 
piliečiams bei verslui išnaudoti visų vidaus rinkos suteikiamų privalumų;

2. apgailestauja dėl fakto, kad kai kurios valstybės narės nepakankamai įvertina tinkamai 
ir laiku įgyvendinamos ES teisės suteikiamą vertę. Siekiant išvengti vėlavimo, ragina 
jas suteikti įstatymų perkėlimui ir įgyvendinimui tinkamą prioritetinę svarbą;

3. pabrėžia privalomų atitikties lentelių poreikį, kuriose būtų pateikiama detali informacija 
apie nacionalines perkėlimo priemones, siekiant užtikrinamas veiksmingesnį ES teisės 
perkėlimo ir įgyvendinimo stebėjimą;

4. pabrėžia pagrindinį vaidmenį, kurį Vidaus rinkos pažangos lentelės ir Vartotojų rinkų 
rezultatų suvestinės vaidina siekiant veiksmingiau stebėti ir vertinti naudojamas 
priemones. Ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti pakankamą finansavimą ir 
pakankamai personalo, siekiant užtikrinti tolimesnį Vartotojų rinkų rezultatų suvestinės 
vystymą;

5. prašo Komisijos apsvarstyti naujoviškus mechanizmus, tokius kaip abipusio vertinimo 
procedūros, numatytos paslaugų direktyvoje, kuo būtų užtikrinamas veiksmingesnis ES 
teisės aktų įgyvendinimas;

6. ragina EP narius ir nacionalines institucijas skatinti Kelrodžio piliečiams tarnybą ir 
skatinti naudoti alternatyvius sprendimo mechanizmus, tokius kaip SOLVIT ir EU 
PILOT, kurie nepaisant jų didelio potencialo nėra pakankamai išnaudojami, o taip pat 
skatinti naudotis bendros duomenų įvesties portalu Jūsų Europa (Your Europe portal).
Ragina jų pajėgumus sustiprinti skiriant papildomų lėšų bei žmogiškųjų išteklių;

7. pabrėžia visų bendros rinkos pagalbinių tarnybų sutelkimo svarbą;

8. primygtinai ragina sustiprinti Parlamento rolę bendros rinkos taisyklių pritaikymo, 
įgyvenimo, priežiūros ir stebėjimo srityse. Pritaria kasmetinio Bendrosios rinkos forumo 
idėjai.


