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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. aggasztja az irányelvek késedelmes átültetése miatt indított jogsértési eljárások nagy 
száma; 

2. felszólítja a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki az EUMSZ 260. cikkének (3) 
bekezdésében bevezetett változásokat;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jogsértési eljárások közül túl sok esetében telik el 
nagyon hosszú idő, mielőtt lezárásra vagy a Bíróság elé kerülnének; felszólítja a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy fokozzák a jogsértési eljárások lezárása érdekében tett 
erőfeszítéseiket;

4. kéri a Bizottságot, hogy a különböző ágazatokban elkövetett jogsértéseket 
szisztematikusabb és átláthatóbb módon rangsorolja; 

5. aggodalmát fejezi ki a szakmai képesítések elismerése, a szolgáltatások és a 
közbeszerzések területén elkövetett jogsértések nagy száma miatt; 

6. üdvözli a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok területére vonatkozóan létrehozott 
nyilvános adatbázist, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokat és ítélkezési 
gyakorlatot is; úgy véli, hogy más területeken is fontolóra kellene venni ilyen 
kezdeményezések megvalósítását;

7. támogatja az egységes piacról szóló irányelvek átültetésének optimalizálására irányuló 
tagállami kezdeményezéseket; 

8. felszólítja a Bizottságot, hogy az egységes piac működésének javítását szolgáló 
intézkedésekről szóló, 2009. június 29-i ajánlása alapján folytassa az egységes piacra 
vonatkozó szabályozás átültetése terén kialakult bevált módszerek terjesztését;

9. úgy véli, hogy a tagállamoknak az egységes piacra vonatkozó összes irányelv tekintetében 
biztosítaniuk kellene korrelációs táblázatokat, és közzé kellene tenniük azokat; 

10. úgy véli, hogy az EU kísérleti projekt jelentős mértékben hozzájárul az egységes piacon a 
polgárok és a vállalkozások előtt álló problémák megoldásához; felszólítja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy az EU kísérleti projektet 24-ről 27 tagállamra terjesszék ki; 

11. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat a SOLVIT megerősítésére; 

12. fontosnak véli, hogy a polgárok részére praktikus módon jobb tájékoztatást nyújtsanak a 
belső piacon őket megillető jogokról; támogatja „Az Ön Európája” elnevezésű internetes 
portál továbbfejlesztését.


