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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изразява загрижеността си относно големия брой процедури за нарушения, открити 
поради късно транспониране на директиви; 

2. призовава Комисията да използва в пълна степен въведените от член 260, параграф 
3 от ДФЕС промени;

3. изразява съжаление, че прекалено много процедури за нарушение продължават 
много време преди прекратяването им или сезирането на Съда на ЕС; призовава 
държавите-членки и Комисията да интензифицират усилията си за разрешаването на 
случаите, довели до процедури за установяване на нарушения;

4. призовава Комисията да определя приоритетните процедури за установяване на 
нарушения в различните сектори по един по-систематичен и прозрачен начин;

5. изразява безпокойството си относно високия брой нарушения в областите на 
признаването на професионалните квалификации, услугите и обществените 
поръчки; 

6. приветства публичната база данни, включваща законодателство и съдебна практика, 
създадена в областта на нелоялните търговски практики; счита, че подобна 
инициатива следва да бъде обмислена и за други области;

7. подкрепя поетите от държави-членки инициативи за оптимизиране на 
транспонирането на директивите в областта на единния пазар; 

8. призовава Комисията да продължи да насърчава "най-добри практики" при 
транспонирането на законодателството в областта на единния пазар, основавайки се 
на препоръките си от 29 юни 2009 г. относно мерки за подобряване на 
функционирането на единния пазар;

9. счита, че държавите-членки следва да предоставят таблици на съответствие за 
всички директиви в областта на единния пазар и да ги направят публично достъпни; 

10. счита, че „Пилот ЕС“ има важен принос за разрешаване на проблемите, пред които 
са изправени гражданите и предприятията в единния пазар; призовава Комисията и 
държави-членки да разширят обхвата на „Пилот ЕС“ от 24 на 27 държави-членки; 

11. приканва Комисията и държавите-членки да укрепят SOLVIT; 

12. счита, че е от значение гражданите да бъдат по-добре информирани, по един 
практически начин, относно техните права в единния пазар; подкрепя по-
нататъшното развитие на уеб портала „Твоята Европа“.


