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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že řádné fungování jednotného trhu podporuje Evropský prostor svobody, 
bezpečnosti a práva a přispívá k posílení evropského modelu sociálně tržního 
hospodářství;

2. vítá skutečnost, že zpráva o občanství za rok 2010 se bude rovněž zabývat překážkami, 
které občané překonávají při získávání zboží a služeb ze zahraničí, a navrhne, jak tyto 
překážky nejlépe odstranit; doporučuje, aby Komise vypracovala nezávislou studii, v níž 
určí dvacet nejvýznamnějších zdrojů nespokojenosti a zklamání spojených s jednotným 
trhem, s nimiž se občané potýkají každý den;

3. zdůrazňuje, že článek 12 Smlouvy o fungování Evropské unie jako ustanovení všeobecné 
platnosti potvrzuje, že při vymezování a provádění jiných politik a činností Unie by měla 
být brána v úvahu ochrana spotřebitele; zdůrazňuje význam navržené nové směrnice 
o právech spotřebitele;

4. opakovaně vyzývá Komisi, aby uvážila přijetí „listiny práv občanů“ zahrnující různé 
aspekty práva žít a pracovat kdekoli v EU;

5. zdůrazňuje, že je nutné urychleně dosáhnout větší právní jistoty a jasnosti ve smluvních 
vztazích a přístupu k přiměřeným, cenově dostupným a účinným opravným prostředkům;

6. povzbuzuje k přijetí jakýchkoliv iniciativ na podporu malých a středních podniků 
provozujících svou činnost přes hranice po celé EU, a to podstatným snížením 
administrativní, finanční a regulační zátěže; vítá nadcházející revizi směrnice 
o opožděných platbách;

7. vyzývá Komisi, aby pomocí legislativních i nelegislativních prostředků zajistila 
odstranění všech překážek, které brání rozvoji elektronického obchodu; zdůrazňuje, že je
nutné zvýšit důvěru spotřebitelů a podnikatelské sféry v přeshraniční elektronický obchod. 


