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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že zpráva o občanství KOM(2010)603 a sdělení o Aktu o 
jednotném trhu KOM(2010)608 jsou doplňující se iniciativy, které umísťují občany do 
středu jednotného trhu a pomáhají překonávat stávající roztříštěnost EU;

B. připomíná duch svého usnesení ze dne 20. května 20101 o vytvoření jednotného trhu 
pro spotřebitele a občany a schvaluje Montiho zprávu, která prosazuje přístup 
založený na občanech, kdy jsou obavy občanů i spotřebitelů plně zohledňovány při 
rozvoji jednotného trhu, což rozšiřuje pravomoci občanů EU a dodává občanství EU 
nový politický impuls;

1. vítá tuto zprávu a opakuje, že jednotný trh může být plně realizován pouze tehdy, až 
budou odstraněny zbývající přeshraniční překážky, které stojí v cestě volnému pohybu 
osob, zboží, služeb a kapitálu, což bude mít hmatatelný přínos pro evropské občany a 
podniky;

2. bere na vědomí nedávné publikace Komise nazvané „Posílení práv spotřebitelů“ a „20 
hlavních obav“, kde jsou zdůrazněny informační, legislativní a prováděcí nedostatky, 
které na jednotném trhu přetrvávají, i antagonismus a nedostatek znalostí občanů, 
pokud jde o jejich práva na trhu; 

3. zdůrazňuje, že systémy alternativního řešení sporů, jako je síť SOLVIT, se ukázaly být 
účinnými při řešení problémů, s nimiž se občané potýkají, jako je uznávání profesních 
kvalifikací a přenositelnost penzijních fondů u mobilních pracovníků, avšak oblast 
alternativního řešení sporů zůstává v Evropě velmi roztříštěná; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že legislativní opatření EU v oblasti alternativního řešení sporů a 
hromadných žalob budou dokončena do roku 2012;

4. vyzývá Komisi, aby zvážila přijetí Listiny práv občanů, jak k tomu vyzýval Parlament 
ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 20. května 2010, kde by byla stanovena 
práva a povinnosti občanů a která by řešila i přeshraniční otázky spojené s jednotným 
trhem; domnívá se, že tato listina by měla být snadno dostupná a sloužit jako příručka 
pro všechny občany, kteří se pohybují, pracují, nakupují a prodávají ve více než 
jednom členském státě;

5. žádá komplexnější legislativní přístup EU k usnadňování přeshraničního pohybu 
pracovních sil, který bude chránit práva občanů, posílí hospodářský růst a bude 
investovat do lidského kapitálu a tvorby pracovních míst, čímž se odstraní zbylé 
překážky čtyřem svobodám pohybu.
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