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NÁVRHY

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

1. víta správu Komisie s názvom Jednotný trh očami ľudí (SEC(2011)1003) ako užitočný 
nástroj informovania politických činiteľov o hlavných obavách občanov, ako aj 
informovania občanov a podnikov o problémoch, s ktorými sa pravdepodobne stretávajú 
na vnútornom trhu;

2. víta činnosť tzv. jednotných kontaktných miest (JKM), ktoré zjednodušujú prístup 
k informáciám o podnikaní v členských štátoch a na jednom vnútroštátnom kontaktnom 
mieste sústreďujú všetky formality a administratívne požiadavky potrebné na založenie 
podniku v zahraničí alebo rozšírenie podniku do zahraničia;

3. víta pozitívnu úlohu siete SOLVIT, webovej stránky Vaša Európa – Poradenstvo, 
európskej siete podnikov, európskych spotrebiteľských centier, kontaktného centra Europe 
Direct a Európskej služby zamestnanosti pri poskytovaní informácií a pomoci občanom, 
spotrebiteľom a podnikateľom na vnútornom trhu; vyzýva Komisiu, aby našla spôsoby, 
ako zlepšiť koordináciu medzi týmito službami, a vyhla sa zdvojovaniu úsilia a zdrojov;

4. vyzýva Komisiu, aby sa prostredníctvom zastupiteľských kancelárií v každom členskom 
štáte sústredila na vytvorenie jednotného kontaktného miesta –prístupného on-line alebo 
na základe osobného kontaktu – pre občanov a spotrebiteľov, ktoré by vykonávalo svoju 
činnosť v úzkej spolupráci s informačnými strediskami Parlamentu s cieľom zabezpečiť 
jednotné komplexné kontaktné miesto pre všetkých občanov; zastáva názor, že takéto 
jednotné kontaktné miesto, prístupné on-line aj osobne, v každom členskom štáte by 
skutočne pomohlo k tomu, aby bol vnútorný trh prístupnejší a aby poskytoval užívateľsky 
ústretové a účinnejšie služby, ktoré by neposkytovali len informácie, ale by aj veľmi 
zrozumiteľným spôsobom oboznamovali verejnosť s podstatou konkrétnych možností, 
ktoré poskytuje vnútorný trh; je presvedčený, že sa tým odstránia nejasnosti, s ktorými sa 
stretáva široká verejnosť, spotrebitelia a podniky;

5. zdôrazňuje, že mobilita pracovníkov v rôznych členských štátoch musí byť dobrovoľná  a 
vždy spojená s plným rešpektovaním pracovných práv;

6. konštatuje, že Výbor pre petície Európskeho parlamentu dostal veľké množstvo petícií 
týkajúcich sa problémov, ktorým občania čelia na vnútornom trhu, najmä pokiaľ ide 
o nesprávnu transpozíciu alebo uplatňovanie práva EÚ; vyzýva Komisiu, aby do svojej 
správy začlenila zistenia a výsledky týkajúce sa petícií predložených Výboru pre petície; 
zdôrazňuje, že postup predkladania petícií by sa mal lepšie využívať na zlepšenie 
legislatívneho procesu EÚ, najmä pokiaľ ide o legislatívne opatrenia na odstránenie 
prekážok cezhraničného obchodu a presadzovanie práv spotrebiteľov;

7. vyzýva Komisiu, aby určila hlavné právne predpisy EÚ, ktoré sú dôležité pre jednotlivé 
zdôraznené obavy, s cieľom poskytnúť občanom, spotrebiteľom a podnikom užitočné 
a dostupnejšie informácie o ich právach na jednotnom trhu;
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8. vyzýva Komisiu, aby v budúcich správach zdôrazňovala príslušné opatrenia, za ktoré je 
jednoznačne zodpovedná, ako je napríklad prijatie včasných a primeraných opatrení 
v prípade nesprávnej transpozície právnych predpisov EÚ členskými štátmi, zabezpečenie 
správneho uplatňovania práva EÚ a preskúmanie nezodpovedajúcich právnych predpisov;

9. vyzýva Komisiu, aby vypracovala tabuľku pre každú zdôraznenú obavu, v ktorej by sa 
uvádzalo, ktoré subjekty zodpovedajú za vyriešenie jednotlivých vymedzených hlavných 
príčin;

10. nabáda Komisiu a členské štáty, aby zamerali informačné kampane počas Európskeho 
roka občanov 2013 na tie oblasti vyvolávajúce obavy, ktoré súvisia s právami 
vyplývajúcimi z občianstva EÚ, keďže na základe metodiky výberu použitej v správe 
pravdivo ukazujú, čo najviac prekáža občanom EÚ v ich každodennom živote na 
vnútornom trhu;

11. vyzýva Komisiu, aby našla spôsob, ako v budúcnosti spojiť správu o občianstve EÚ so 
správou s názvom Jednotný trh očami ľudí, s cieľom vyhnúť sa zdvojovaniu a zmätku 
a zabrániť tomu, aby problémy boli oddelené od riešení.
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