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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že vysoká úroveň ochrany spotřebitele je zaručena článkem 169 SFEU a 
článkem 38 Listiny základních práv Evropské unie;

2. znovu opakuje, že na práva cestujících musí být pohlíženo jako na práva spotřebitelů; vyzývá 
Komisi, aby zajistila jednotné vymáhání těchto práv;

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na účinnou a rovnocennou ochranu bez ohledu na 
druh dopravy; vyzývá k vytvoření jednotného nařízení, které by zahrnovalo všechna 
opatření a zásady týkající se práv cestujících, s cílem zredukovat roztříštěnost a sladit 
rozpory v celém spektru práv cestujících;

4. požaduje plné provedení deseti práv cestujících, jak je uveřejnila Komise ve svém sdělení, 
a to ve všech druzích dopravy, ve všech členských zemích a při všech přeshraničních 
cestách.

5. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby cestující byli informováni o těchto právech dříve, nežli si 
zakoupí dopravní služby, a aby k těmto informacím měli přístup během všech úseků své 
cesty; vyzývá, aby byly podniknuty kroky směrem k posílení role spotřebitelských center 
při řešení spotřebitelských problémů a sporů a k zajištění toho, aby byly dostupné účinné 
mechanismy alternativního řešení sporů a kolektivní nápravy; v této souvislosti požaduje, 
aby byly vytvořeny jednotné kontaktní webové stránky s informacemi o právech 
cestujících (www.travel.eu);

6. vyzývá k vytvoření celoevropských nástrojů k zajištění optimalizované multimodality 
v rámci výkonné a hladce fungující přeshraniční veřejné dopravy, která by umožňovala 
volný pohyb osob a poskytovala konkurenceschopné služby ve srovnání s dopravou 
vlastními dopravními prostředky;

7. zdůrazňuje, že by dopravní společnosti měly umístit na každém terminálu či letišti, z nějž 
vypravují spoje, minimálně jednoho svého zástupce nebo reklamační přepážku, jejíž 
pracovníci by byli oprávněni přijímat okamžitá rozhodnutí v případě problémů;

8. poukazuje na to, že osoby se sníženou pohyblivostí nebo se zdravotním postižením musí 
mít zaručeny rovnocenné možnosti dopravy a neomezený přístup ke službám, včetně 
asistence.


