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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. jest zaniepokojony wysoką liczbą postępowań wszczętych w sprawie opóźnienia w 
transpozycji dyrektyw; 

2. wzywa Komisję do pełnego wykorzystania zmian wprowadzonych na mocy art. 260 ust. 3 
TFUE;

3. wyraża ubolewanie, że w przypadku zbyt wielu postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom wiele czasu upływa do momentu zamknięcia postępowania lub wniesienia 
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości; wzywa państwa członkowskie i Komisję do 
nasilenia wysiłków mających na celu rozwiązanie postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom;

4. zwraca się do Komisji o nadanie priorytetu uchybieniom w różnych obszarach w bardziej 
systematyczny i przejrzysty sposób;

5. jest zaniepokojony wysoką liczbą uchybień w dziedzinie uznawania kwalifikacji 
zawodowych, usług i zamówień publicznych; 

6. z zadowoleniem odnosi się do utworzenia publicznej bazy danych zawierającej 
ustawodawstwo oraz orzecznictwo w dziedzinie nieuczciwych praktyk handlowych; 
uważa, że należy rozważyć podjęcie takich inicjatyw w innych obszarach;

7. wyraża aprobatę dla inicjatyw podjętych przez państwa członkowskie w celu 
optymalizacji transpozycji dyrektyw w sprawie jednolitego rynku; 

8. wzywa Komisję do dalszego szerzenia „najlepszych praktyk” w transponowaniu 
przepisów jednolitego rynku, w oparciu o jej zalecenie z dnia 29 czerwca 2009 r. w 
sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku;

9. uważa, że państwa członkowskie powinny przedstawić tabele korelacji w odniesieniu do 
wszystkich dyrektyw w sprawie jednolitego rynku oraz udostępnić je obywatelom; 

10. jest zdania, że projekt „EU Pilot” w dużym stopniu przyczynia się do rozwiązywania 
problemów, z jakimi stykają się obywatele i przedsiębiorstwa na jednolitym rynku; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozszerzenia zasięgu projektu „EU Pilot” z 24 
na 27 państw członkowskich; 

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do umocnienia SOLVIT; 

12. za ważne uważa lepsze informowanie obywateli w praktyczny sposób o ich prawach na 
jednolitym rynku; wspiera dalszy rozwój portalu internetowego „Twoja Europa”.


