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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. τονίζει ότι η κακή και καθυστερημένη μεταφορά καθώς και η ανεπαρκής εφαρμογή και 
επιβολή των κανόνων συντελούν στη νομική αβεβαιότητα και εμποδίζουν τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις να απολαύουν των ευεργετημάτων της ενιαίας αγοράς στο έπακρο,

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη υποτιμούν την αξία της ορθής και 
έγκαιρης εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου• τα παροτρύνει δε να δώσουν κατάλληλη 
προτεραιότητα στη μεταφορά και εφαρμογή του προκειμένου να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις,

3. επισημαίνει την ανάγκη για στενότερη και διαρκή συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τις εθνικές αρχές, όπως και ανάμεσα στις διοικήσεις των κρατών 
μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ορθή, αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ και να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα στην εφαρμογή σε αρχικό 
στάδιο,

4. επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης υποχρεωτικών πινάκων αντιστοιχιών με λεπτομερείς 
πληροφορίες για τα εθνικά μέτρα μεταφοράς ώστε να διασφαλιστεί ο 
αποτελεσματικότερος έλεγχος της μεταφοράς και της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ,

5. παροτρύνει την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στους τομείς της εφαρμογής, της 
επιβολής και του ελέγχου των κανόνων της ενιαίας αγοράς· υποστηρίζει την ιδέα ενός 
ετήσιου φόρουμ ενιαίας αγοράς,

6. προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια να χρησιμοποιούν το 
νέο πλαίσιο συνεργασίας που θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και να διεξάγουν 
ετήσιες αναθεωρήσεις της διαδικασίας εφαρμογής σε κάποιον επιλεγμένο τομέα της 
ενιαίας αγοράς• θεωρεί ότι η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να κάνουν ό, τι 
καλύτερο μπορούν για να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναθεώρησης,

7. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία θα πρέπει το 
σύστημα πληροφόρησης εσωτερικής αγοράς να διευρυνθεί ώστε να καλύπτει και άλλους 
τομείς,

8. τονίζει τον σημαντικό ρόλο του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς και του 
πίνακα αποτελεσμάτων του καταναλωτή στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης χρήσης 
των μηχανισμών παρακολούθησης και συγκριτικής αξιολόγησης, οι οποίοι συνιστούν 
σημαντικό έμμεσο πειθαρχικό μηχανισμό• καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση και προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η περαιτέρω 
ανάπτυξη του πίνακα αποτελεσμάτων του καταναλωτή,

9. ζητεί από την Επιτροπή, όπου είναι απαραίτητο και όταν τα άλλα μέτρα έχουν αποδειχθεί 
ανεπαρκή, να κάνει ανεπιφύλακτα χρήση της διαδικασίας επί παραβάσει, και να 
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δεσμευθεί επίσης ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες επί παραβάσει που αφορούν τη μη 
κοινοποίηση των μέτρων εφαρμογής και των παραβιάσεων σύμφωνα με το άρθρο 260 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)• καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί τις νέες διατάξεις του άρθρου 260 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ όποτε κρίνεται 
σκόπιμο, προκειμένου να εφαρμόζεται η νομοθεσία της ΕΕ αποτελεσματικά και έγκαιρα,

10. προκειμένου να διασφαλιστεί περισσότερη διαφάνεια, ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει, 
συμπεριλαμβανομένων των λόγων που η Επιτροπή επιλέγει να ανοίξει ή να κλείσει 
κάποια υπόθεση,

11. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει καινοτόμους μηχανισμούς, όπως η διαδικασία 
αμοιβαίας αξιολόγησης, η οποία προβλέπεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες, για να 
διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ

12. καλεί τα μέλη του Κοινοβουλίου και τις εθνικές αρχές να προωθήσουν την Υπηρεσία 
Προσανατολισμού για τους Πολίτες και τη χρήση εναλλακτικών μέσων επίλυσης 
διαφορών και ανεπίσημων μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων, όπως o SOLVIT, οι 
οποίοι δεν αξιοποιούνται επαρκώς παρά το μεγάλο δυναμικό τους, καθώς και την 
ιστοσελίδα με ενιαία καταχώρηση (δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»)• ζητεί  δε την 
ενίσχυση του δυναμικού τους με τη διάθεση επιπλέον χρηματοδοτικών και ανθρώπινων 
πόρων,

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στον EU Pilot να λάβουν μέρος σε αυτήν 
την νέα πρωτοβουλία συνεργασίας προκειμένου να οργανώσουν με πιο λογικό τρόπο τις 
διαδικασίες επί παραβάσει• ζητεί από την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες 
εκθέσεις της σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ 
διεξοδικότερες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο του EU Pilot στη διαχείριση των 
διαδικασιών επί παραβάσει,

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας και σαφήνειας στις συμβατικές σχέσεις και πρόσβαση σε κατάλληλα, προσιτά 
και αποτελεσματικά ένδικα μέσα, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκού τύπου μηχανισμών 
συλλογικής έννομης προστασίας και εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών,

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους σωστά και να διασφαλίσουν 
την κατάλληλη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς εκείνους που βρίσκονται 
στον πυρήνα της ενιαίας αγοράς, όπως για παράδειγμα της οδηγίας για τις υπηρεσίες, της 
νομοθεσίας σχετικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και της οδηγίας για την 
αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων,
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