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NÁVRHY

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

1. vítá zprávu Komise nazvanou „Jednotný trh očima občanů“ (SEC(2011)1003) jako účinný 
nástroj jak pro sdělení nejdůležitějších připomínek občanů politickým činitelům, tak pro 
informování občanů a podniků o problémech, se kterými se na vnitřním trhu mohou 
setkat;

2. vítá činnost jednotných kontaktních míst, která usnadňují přístup k informacím 
o provozování podnikání v členských státech, přičemž v jednom vnitrostátním kontaktním 
místě lze získat souhrnné informace o veškerých formalitách a správních požadavcích 
potřebných pro založení podniku v jiné zemi či pro rozšíření podnikání do jiné země;

3. vítá pozitivní úlohu sítě SOLVIT, portálu Vaše Evropa – poradenství, Evropské 
podnikové sítě, evropských spotřebitelských center, kontaktního centra Europe Direct 
a Evropské služby zaměstnanosti při poskytování informací a pomoci občanům, 
spotřebitelům a podnikatelům na vnitřním trhu; vyzývá Komisi, aby nalezla způsob, jak 
zlepšit koordinaci těchto služeb a vyvarovat se překrývání činností a zdvojování zdrojů;

4. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím svých zastoupení v jednotlivých členských státech 
usilovala o vytvoření jednotného kontaktního místa pro občany a spotřebitele 
poskytujícího služby online i prostřednictvím osobního kontaktu, které by svou činnost 
vykonávalo v úzké spolupráci s informačními kancelářemi Parlamentu, čímž by se 
zajistilo, že pro všechny občany bude k dispozici jediné správní místo poskytující 
komplexní informace; domnívá se, že existence takovéhoto jednotného kontaktního místa 
poskytujícího služby online a i prostřednictvím osobního kontaktu v každém členském 
státě by skutečně napomohla dosažení přístupnějšího vnitřního trhu, přičemž by tato 
kontaktní místa poskytovala uživatelsky vstřícnou a efektivní službu, která není zaměřena 
pouze na podávání informací, ale snaží se veřejnost srozumitelně seznamovat s tím, jaké 
konkrétní možnosti nabízí vnitřní trh; je přesvědčen, že by tak bylo možné zamezit 
nejasnostem, s nimiž se potýkají široká veřejnost, spotřebitelé a podniky;

5. zdůrazňuje, že mobilita pracovníků v rámci různých členských států musí být dobrovolné 
povahy a musí být vždy spojena s plným respektováním pracovních práv;

6. konstatuje, že Petiční výbor Evropského parlamentu obdržel velké množství petic 
týkajících se problémů, kterým občané čelí na vnitřním trhu, zejména pokud jde 
o nesprávné provedení nebo uplatňování práva EU; vyzývá Komisi, aby do své zprávy 
začlenila zjištění a výsledky týkající se petic předložených Petičnímu výboru; zdůrazňuje, 
že postup předkládání a projednávání petic je třeba lépe využívat ke zlepšení 
legislativního procesu EU, zejména pokud jde o legislativní odstranění překážek 
přeshraničního obchodu a vymáhání práv spotřebitelů;

7. vyzývá Komisi, aby pro každou z uvedených připomínek určila hlavní příslušné právní 
předpisy EU, a tím zajistila občanům, spotřebitelům a podnikům užitečné a dostupnější 
informace o jejich právech na jednotném trhu;
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8. vyzývá Komisi, aby v budoucnu ve svých zprávách poukazovala na příslušná opatření, za 
která je jednoznačně odpovědná, např. přijetí vhodného a včasného opatření v případě 
nesprávného provedení právního předpisu EU členským státem, zajištění řádného 
uplatňování práva EU a přezkum neodpovídajících právních předpisů;

9. vyzývá Komisi, aby pro každou z uvedených připomínek vypracovala přehled uvádějící, 
kteří činitelé jsou odpovědní za řešení každé z hlavních příčin, jež byly rozpoznány;

10. vybízí Komisi a členské státy, aby své informační kampaně v průběhu Evropského roku 
občanů 2013 zaměřily na oblasti připomínek, které souvisejí s právy vyplývajícími 
z občanství EU, protože tyto obavy – vzhledem ke zvolené metodice této zprávy –
pravdivě odrážejí, co je pro občany EU v jejich každodenním životě na vnitřním trhu 
nejdůležitější;

11. vyzývá Komisi, aby nalezla způsob, jak v budoucnu sloučit zprávu o občanství EU se 
zprávou nazvanou „Jednotný trh očima občanů“, aby nedocházelo ke zdvojování ani 
zmatení a předešlo se riziku, že problémy budou odtrženy od možných řešení.
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