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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyjadřuje znepokojení nad vysokým počtem případu řízení pro nesplnění povinností, která 
byla zahájena z důvodu pozdního provedení směrnic; 

2. vyzývá Komisi, aby plně využila změn, které byly zavedeny čl. 260 odst. 3 SFEU;

3. vyslovuje politování nad tím, že uzavření nebo postoupení Soudnímu trvá u velkého počtu 
řízení pro nesplnění povinností velice dlouhou dobu; vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zintenzívnily své úsilí o vyřešení řízení pro nesplnění povinností;

4. žádá Komisi, aby systematičtějším a transparentnějším způsobem provedlo stanovení 
priorit, pokud jde o řízení pro nesplnění povinností v různých odvětvích;

5. vyjadřuje znepokojení nad vysokým počtem řízení pro nesplnění povinností v oblastech 
uznávání odborné kvalifikace, služeb a veřejných zakázek; 

6. vítá skutečnost, že byla vytvořena veřejná databáze týkající se nespravedlivých 
obchodních praktik, která obsahuje také příslušné právní předpisy a judikaturu; domnívá 
se, že iniciativy tohoto typu by měly být zváženy i v dalších oblastech;

7. podporuje iniciativy, které přijaly členské státy s cílem optimalizovat provádění směrnic
o jednotném trhu; 

8. vyzývá Komisi, aby pokračovala v prosazování „osvědčených postupů“ při provádění 
právních předpisů o jednotném trhu, přičemž by měla vycházet ze svého doporučení ze 
dne 29. června 2009 o opatřeních ke zlepšení fungování jednotného trhu;

9. domnívá se, že by členské státy měly poskytnout srovnávací tabulky pro všechny 
směrnice týkající se jednotného trhu a že by je měly zpřístupnit občanům; 

10. je toho názoru, že projekt „EU Pilot“ je významným příspěvkem k řešení problémů, 
kterým čelí občané a podniky v rámci jednotného trhu; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
rozšířily působnost projektu EU Pilot z 24 na 27 členských států; 

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily systém SOLVIT; 
12. domnívá se, že je důležité, aby byli občané lépe informováni o svých právech v rámci 

jednotného trhu praktickým způsobem; podporuje další rozvoj portálu „Vaše 
Evropa“(Your Europe).


