
PA\861433EL.doc PE460.949v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2011/2027(INI)

24.3.2011

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την 27η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου 
της ΕΕ (2009)
(2011/2027(INI))

Εισηγητής: Cristian Silviu Buşoi



PE460.949v01-00 2/3 PA\861433EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\861433EL.doc 3/3 PE460.949v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό διαδικασιών επί παραβάσει που έχουν κινηθεί 
για την καθυστερημένη μεταφορά οδηγιών·

2. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις αλλαγές που εισάγει το άρθρο 260, 
παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ·

3. εκφράζει τη λύπη του διότι πάρα πολλές διαδικασίες επί παραβάσει απαιτούν μεγάλο 
χρονικό διάστημα έως ότου περατωθούν ή παραπεμφθούν στο Δικαστήριο· καλεί τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση των 
διαδικασιών επί παραβάσει·

4. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει την προτεραιότητα των παραβάσεων στους διάφορους 
τομείς με πιο συστηματικό και διαφανή τρόπο·

5. εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό παραβάσεων στα πεδία της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων, των υπηρεσιών και των δημοσίων συμβάσεων·

6. επικροτεί τη δημόσια βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει τη νομοθεσία και τη 
νομολογία που έχουν δημιουργηθεί στο πεδίο των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· 
θεωρεί ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να εξεταστούν και σε άλλους τομείς·

7. επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα κράτη μέλη προκειμένου να 
βελτιστοποιήσουν τη μεταφορά των οδηγιών για την ενιαία αγορά·

8. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί τις «βέλτιστες πρακτικές» στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, με βάση τη σύστασή της τής 
29ης Ιουνίου 2009 σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς·

9. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν πίνακες συσχετισμού για όλες τις 
οδηγίες για την ενιαία αγορά και να τους καταστήσουν διαθέσιμους στο κοινό·

10. είναι της άποψης ότι το «EU Pilot» συνεισφέρει σημαντικά στην επίλυση προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την κάλυψη του «EU Pilot» από 24 σε 27 κράτη μέλη·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το SOLVIT·

12. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται καλύτερα οι πολίτες σχετικά με τα 
δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά με πρακτικό τρόπο· στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη 
της διαδικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου».


