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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. zdôrazňuje, že správne fungovanie jednotného trhu podporuje Európsky priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti a prispieva k posilneniu európskeho modelu sociálneho 
trhového hospodárstva;

2. víta skutočnosť, že správa o občianstve za rok 2010 sa bude tiež zaoberať prekážkami, 
ktoré musia občania prekonávať pri získavaní tovaru a služieb zo zahraničia, a navrhne, 
ako tieto prekážky čo najlepším spôsobom odstrániť; odporúča Komisii, aby vypracovala 
nezávislú štúdiu, v ktorej určí 20 hlavných zdrojov nespokojnosti a sklamania v súvislosti 
s jednotným trhom, s ktorými sa občania stretávajú každý deň;

3. zdôrazňuje, že v článku 12 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ako všeobecne platné 
ustanovenie opätovne potvrdzuje, že pri definovaní a vykonávaní ostatných politík 
a činností EÚ by sa mala zohľadňovať ochrana spotrebiteľa; zdôrazňuje dôležitosť 
navrhovanej novej smernice o právach spotrebiteľov;

4. opakuje svoju výzvu Komisii, aby zvážila prijatie charty občanov, ktorá by zahŕňala rôzne 
aspekty práva na pobyt a prácu kdekoľvek v EÚ;

5. zdôrazňuje potrebu urýchlene dosiahnuť právnu bezpečnosť a jasnosť v zmluvných 
vzťahoch a prístup k primeraným, cenovo dostupným a účinným nápravným systémom;

6. povzbudzuje prijatie akýchkoľvek iniciatív zameraných na podporu malých a stredných 
podnikov pri ich pôsobení v cezhraničnom styku v celej EÚ, a to prostredníctvom 
citeľného zníženia administratívnej, finančnej a regulačnej záťaže; víta nadchádzajúcu 
revíziu smernice o oneskorených platbách;

7. vyzýva Komisiu, aby pomocou legislatívnych a nelegislatívnych prostriedkov zabezpečila 
odstránenie všetkých prekážok, ktoré bránia vývoju elektronického obchodovania; 
zdôrazňuje potrebu zvýšiť dôveru spotrebiteľov a podnikov cezhraničnému 
elektronickému obchodovaniu.


