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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že úspěch právních předpisů EU vždy závisí také na jejich uplatňování
a provedení v právním řádu jednotlivých členských států v přiměřené lhůtě; považuje 
pravidelnou, důkladnou a účinnou kontrolu v této oblasti za zásadní a vyzývá Komisi, aby
v případě nedostatků při provádění do vnitrostátního práva zakročila a aby v tomto ohledu
s Parlamentem i nadále úzce spolupracovala;

2. vítá závazek Komise řešit problémy jednotného trhu, na něž narazí občané či podniky, 
vyjadřuje však zklamání nad „rozsahem“ pracovního dokumentu;

3. zdůrazňuje, že je třeba zabývat se problémy, se kterými se občané a podniky setkávají; 
bere na vědomí, že navzdory skutečnosti, že pracovní dokument obsahuje jen velmi malé 
množství údajů týkajících se těchto potíží, mnoho těchto problémových oblastí již bylo 
předmětem nedávných hodnocení dopadů a návrhů předložených Komisí; je přesvědčen, 
že u navrhovaných opatření je třeba, aby Komise poskytla spolehlivé a nezvratné důkazy 
ve prospěch varianty politiky zvolené v navržené právní úpravě; vyzývá Parlament, aby 
při zvažování předběžných návrhů v plné míře posoudil přesnost a přesvědčivost 
hodnocení dopadů předložených Komisí s cílem zaručit, aby přijaté právní předpisy 
uspokojovaly potřeby občanů i podniků;

4. domnívá se, že komplexní, objektivní a relevantní informování občanů, spotřebitelů
a podniků o jejich právech je na vnitřním trhu nezbytné; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby jej považovaly za prioritu, aby rozvíjely vhodné informační systémy a komunikační 
strategie, zejména s ohledem na sociální práva občanů, a především aby poskytovaly 
dostatečné finanční prostředky na vedení informačních kampaní a nakládaly s nimi 
hospodárně; 

5. považuje výměnu informací mezi jednotlivými vnitrostátními systémy a jejich spolupráci 
za důležité a vítá v této souvislosti propojení podnikových rejstříků, k němuž nedávno 
došlo1; i nadále naléhavě vyzývá k přeshraniční správní spolupráci a k lepšímu propojení 
ústředních platforem; vítá iniciativy Komise v tomto smyslu, jako jsou například 
iniciativy pro vývoj systémů elektronického předávání údajů o sociálním zabezpečení 
mezi vnitrostátními systémy sociálního zabezpečení;

6. zdůrazňuje, že přeshraniční vymáhání a uznávání rozhodnutí a právních účinků listin jsou 
klíčové pro zajištění mobility na vnitřním trhu; netrpělivě očekává urychlené uplatňování 
nařízení o dědických právech ve všech členských státech EU; vyzývá Komisi, aby na 
základě zelené knihy z roku 20102 a konzultací z roku 2011 i nadále pracovala na otázce 
uznávání právních účinků dokladů osvědčujících osobní stav, a se zájmem očekává 
legislativní návrhy, jež jsou plánovány na rok 2013;

                                               
1 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2012 (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
2 COM(2010)0747.
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7. podporuje závazek zabývat se otázkou regulační zátěže; v tomto ohledu připomíná dřívější 
závazek Parlamentu požadovat po Komisi, aby v návrhu nových právních předpisů určila 
odpovídající kompenzace nákladů; dále připomíná požadavek Parlamentu na prodloužení
a rozšíření programu pro snižování administrativní zátěže, a se zájmem tudíž očekává 
předložení návrhů na snížení administrativní a regulační zátěže, jež by zodpověděly 
mnohé z nejvýznamnějších otázek, jež si občané a podniky kladou v souvislosti
s jednotným trhem;

8. domnívá se, že pevné dodržování zásady „zelenou malým a středním podnikům“ by 
zajistilo, že budoucí právní předpisy nebudou přinášet další potíže a problémy občanům
a podnikům, jež jsou účastníky jednotného trhu;

9. zdůrazňuje, že i přes zjednodušení legislativy a snížení administrativní zátěže, pokud jde
o uplatňování svobod vnitřního trhu podniky, musí být obecně zachována bezpečnostní
a zdravotní ustanovení, která chrání spotřebitele a zaměstnance;

10. v souvislosti s internetovým prodejem považuje za obzvláště důležité účinné vymáhání 
práva a vítá návrh na řešení sporů on-line; považuje za klíčové lépe informovat 
spotřebitele o jejich právech; hodlá důkladně přezkoumat návrh na společnou evropskou 
úpravu prodeje a zdůrazňuje, že tato úprava musí zajistit velmi vysokou úroveň ochrany 
spotřebitele; současně vyzývá k zavedení „evropských standardních vzorů smluv“; 
považuje za důležité zavést vhodnou úpravu pro digitální materiály;

11. v oblasti účinné ochrany duševního vlastnictví zdůrazňuje předcházení padělání a pirátství
a upozorňuje, že musí být neustále zachovávána přiměřená rovnováha mezi zájmy držitelů 
práv a všech dalších zúčastněných stran a ochranou osobních údajů evropských občanů.
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