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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že nedostatočná a oneskorená transpozícia a nevhodné uplatňovanie 
a presadzovanie predpisov vedú k právnej neistote a bránia občanom a podnikom plne 
využívať výhody vnútorného trhu;

2. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že členské štáty podceňujú význam riadneho 
a včasného uplatňovania práva EÚ; naliehavo ich vyzýva, aby vhodným spôsobom 
uprednostnili transpozíciu a uplatňovanie predpisov a zabránili tak prieťahom;

3. zdôrazňuje potrebu zavedenia povinných tabuliek zhody s podrobnými údajmi 
o vnútroštátnych transpozičných opatreniach s cieľom zabezpečiť účinnejšiu kontrolu 
transpozície a uplatňovania práva EÚ;

4. vyzdvihuje kľúčovú úlohu tabuľky ukazovateľov vnútorného trhu a tabuľky 
ukazovateľov spotrebiteľského trhu v súvislosti s účinnejším využívaním nástrojov 
monitorovania a hodnotenia; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s cieľom zaistiť ďalší 
rozvoj tabuľky ukazovateľov spotrebiteľského trhu poskytli primerané finančné 
prostriedky a ľudské zdroje;

5. žiada Komisiu, aby v záujme zabezpečenia účinnejšieho uplatňovania práva EÚ zvážila 
uplatnenie inovačných mechanizmov, napríklad postup vzájomného hodnotenia 
navrhnutý v smernici o službách;

6. vyzýva poslancov Európskeho parlamentu a vnútroštátne orgány, aby podporovali 
Navigačnú službu pre občanov (Citizens’ Signpost Service) a využívanie alternatívnych 
mechanizmov riešenia problémov, ako je SOLVIT či EU Pilot, ktoré sa doposiaľ 
nedostatočne využívajú napriek svojmu značnému potenciálu, ako aj centrálna 
internetová stránka (portál Vaša Európa);  žiada, aby sa ich kapacita zvýšila 
prostredníctvom pridelenia dodatočných finančných prostriedkov a ľudských zdrojov;

7. zdôrazňuje význam súčinnosti medzi všetkými asistenčnými službami vnútorného trhu; 

8. naliehavo žiada posilnenie úlohy Parlamentu v oblastiach uplatňovania, presadzovania 
a monitorovania právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu; podporuje návrh na 
vytvorenie výročného fóra o jednotnom trhu.


