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NÁVRHY

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

A. keďže správa o občianstve EÚ KOM(2010)0603 a oznámenie o Akte o jednotnom trhu 
KOM(2010)0608 sú doplnkové iniciatívy, ktoré stavajú občana do centra jednotného trhu 
a pomáhajú prekonávať súčasnú roztrieštenosť EÚ;

B. pripomínajúc podstatu svojho uznesenia z 20. mája 20101 o zabezpečení jednotného trhu 
pre spotrebiteľov a občanov a podporujúc Montiho správu, ktorá presadzuje prístup 
založený na občanoch, v rámci ktorého sa záujmy občanov a spotrebiteľov plne začleňujú 
do rozvoja jednotného trhu, čo posilňuje postavenie občanov EÚ a dodáva koncepcii 
občianstva EÚ nový politický impulz;

1. víta túto správu a znovu opakuje, že jednotný trh možno plne realizovať len vtedy, keď sa 
odstránia zostávajúce cezhraničné prekážky, ktoré stoja v ceste voľnému pohybu osôb, 
tovaru, služieb a kapitálu, čo prinesie skutočný úžitok európskym občanom a podnikom; 

2. berie na vedomie nedávne publikácie Komisie s názvom „Posilnenie postavenia 
spotrebiteľov“ a „20 hlavných obáv“, ktoré zdôrazňujú informačné, legislatívne 
a realizačné nedostatky pretrvávajúce na jednotnom trhu, ako aj antagonizmus 
a nedostatok znalostí občanov, pokiaľ ide o ich práva na trhu;

3. zdôrazňuje, že systémy alternatívneho riešenia sporov, ako je sieť SOLVIT, sa ukázali byť 
účinné pri riešení problémov, s ktorými sa občania stretávajú, ako napríklad uznávanie 
odborných kvalifikácií a prenosnosť dôchodkových fondov v prípade mobilných 
pracovníkov, ale oblasť alternatívneho riešenia sporov v Európe zostáva značne 
roztrieštená; naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila, že legislatívne opatrenia EÚ v 
oblasti alternatívneho riešenia sporov a kolektívneho odškodnenia sa dokončia do roku 
2012;

4. nabáda Komisiu, aby zvážila prijatie charty občianskych práv, ako to požadoval Parlament 
vo svojom spomínanom uznesení z 20. mája 2010, v ktorom by sa stanovili práva a 
povinnosti občanov a riešili cezhraničné otázky súvisiace s jednotným trhom; domnieva 
sa, že táto charta by mala byť ľahko dostupná a mala by slúžiť ako príručka pre všetkých 
občanov, ktorí sa presúvajú, pracujú, nakupujú a predávajú vo viac ako jednom členskom 
štáte;

5. požaduje komplexnejší legislatívny prístup EÚ k uľahčovaniu cezhraničnej mobility 
pracovnej sily, ktorý bude chrániť práva občanov, urýchľovať hospodársky rast a 
investovať do ľudského kapitálu a vytvárania pracovných miest, čím sa odstránia 
zostávajúce prekážky pre štyri slobody.
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