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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje znepokojenie nad vysokým počtom konaní vo veci porušenia predpisov, ktoré 
boli začaté z dôvodu oneskorenej transpozície smerníc, 

2. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využila zmeny zavedené článkom 260 ods. 3 ZFEÚ;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v prípade príliš veľa konaní vo veci porušenia 
predpisov trvá veľmi dlho, kým sa vec uzavrie alebo postúpi Súdnemu dvoru; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby zintenzívnili svoju úsilie o vyriešenie konaní vo veci 
porušenia predpisov;

4. žiada Komisiu, aby systematickejším a transparentnejším spôsobom stanovila priority, 
pokiaľ ide o konania vo veci porušenia predpisov v rozličných oblastiach;

5. vyjadruje znepokojenie nad vysokým počtom konaní vo veci porušenia predpisov 
v oblasti uznávania odborných kvalifikácií, služieb a verejného obstarávania; 

6. víta, že bola vytvorená verejná databáza zahŕňajúca právne predpisy a judikatúru v oblasti 
nekalých obchodných praktík; domnieva sa, že podobné iniciatívy by sa mali zvážiť aj 
v prípade iných oblastí;

7. podporuje iniciatívy prijaté členskými štátmi s cieľom optimalizovať transpozíciu smerníc 
o jednotnom trhu; 

8. vyzýva Komisiu, aby naďalej presadzovala najlepšie postupy pri transpozícii právnych 
predpisov o jednotnom trhu, a to na základe jej odporúčania o opatreniach na zlepšenie 
fungovania jednotného trhu z 29. júna 2009;

9. domnieva sa, že členské štáty by mali predložiť a pre verejnosť sprístupniť tabuľky zhody 
v prípade všetkých smerníc o jednotnom trhu; 

10. zastáva názor, že projekt EÚ Pilot významným spôsobom prispieva k riešeniu problémov, 
s ktorými sa stretávajú občania a podniky na jednotnom trhu; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby rozšírili pôsobnosť projektu EÚ Pilot z 24 na 27 členských štátov; 

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili sieť SOLVIT; 

12. domnieva sa, že je dôležité praktickým spôsobom zvýšiť informovanosť občanov o ich 
právach na jednotnom trhu; podporuje ďalší rozvoj portálu Vaša Európa.


