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NÁVRHY

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

1. podporuje myšlenku Komise zahájit prostřednictvím aktu o jednotném trhu globální, 
pragmatickou diskusi po celé EU o výhodách a nákladech vnitřního trhu a žádá Komisi, 
aby zajistila účinné uplatňování pravidel vnitřního trhu, která snižují administrativní zátěž 
občanů; 

2. vítá cíl, aby se evropští občané zapojili do jednotného trhu jako protagonisté přispívající 
k ekonomickému oživení v Evropě, které by mohlo obnovit důvěru v jednotný trh; 

3. sdílí názor, že úplná realizace evropského jednotného trhu by se měla stát základem pro 
dokončení procesu politické a ekonomické integrace;

4. souhlasí s cílem společného vybudování jednotného konkurenceschopného trhu na 
evropské úrovni a rovněž aspiruje na ambicióznější sociálnětržní politiku, která by 
dokázala řešit problémy, s nimiž se dnes potýkáme, vytvořit nová pracovní místa a 
podpořit inteligentní růst udržitelný z hlediska životního prostředí a podporující začlenění, 
který by byl společným přínosem pro podniky i občany;

5. vítá výzvu Komise, aby členské státy snížily svůj deficit v provádění směrnic o jednotném 
trhu do vnitrostátních právních předpisů na 0,5 % a aby předložily srovnávací tabulky 
svých prováděcích opatření;

6. znovu opakuje svou žádost o přísné zkrácení délky řízení o nesplnění povinnosti 
zahájených Komisí ve snaze přinutit členské státy, aby dodržovaly právní předpisy EU, 
hluboce však lituje toho, že tato řízení nemají přímý dopad na občany nebo obyvatele 
v EU, kteří se stali oběťmi tohoto nedostatečného vymáhání právních předpisů EU;

7. potvrzuje, že členské státy mají povinnost přijímat a uplatňovat evropské právní předpisy 
o vnitřním trhu a s nimi související práva evropských občanů; 

8. podporuje přání Komise rozšířit konzultace s občanskou společností (zainteresovanými 
stranami, nevládními organizacemi, odbory, zaměstnavateli atd.) při přípravě 
legislativních textů týkajících se vnitřního trhu;

9. domnívá se, že petice mohou pozitivně přispět ke zlepšení postoje občanů k vnitřnímu 
trhu;

10. domnívá se, že EU musí změnit vnímání jednotného trhu ze strany občanů tím, že jim 
vysvětlí, jaké má pro ně přínosy;

11. vyzývá Komisi, aby přijala jasnou a dostupnou „listinu práv občanů“ stanovující právo žít 
a pracovat kdekoliv v EU a rozvíjela mnohojazyčnou, cílenou komunikaci o každodenních 
problémech, se kterými se občané potýkají při stěhování, nakupování nebo prodeji po celé 
Evropě, a o sociální, zdravotní a spotřebitelské ochraně a o standardech ochrany životního 
prostředí, na které se mohou spolehnout;
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12. žádá, aby byly skutečně podniknuty kroky na podporu zřízení jednotných informačních 
míst o právech občanů EU, kteří žádají o radu nebo o nápravu, aby se evropští občané 
seznámili s realitou vnitřního trhu, a domnívá se, že Evropský parlament by se touto 
otázkou měl rovněž přímo zabývat v rámci své komunikační strategie;

13. vyzývá Komisi, aby předložila praktické návrhy, které by rozšířily ochranu spotřebitelů 
před nekalými obchodními praktikami i na malé podniky a jednotlivé občany;

14. podporuje využívání mechanismů alternativního řešení sporů v rámci vnitřního trhu 
s možností využívat tyto mechanismy prostřednictvím internetu;

15. bere na vědomí pozitivní roli sítě SOLVIT při úsporách nákladů pro evropské občany a 
při neformálním řešení problémů, jež vznikají občanům a podnikům v důsledku 
nesprávného uplatňování právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany veřejných 
orgánů;

16. zejména si všímá veškerého úsilí zaměřeného na to, aby EU byla vybavena moderní, 
efektivnější a účelnější dopravní sítí, která by zmenšila vzdálenosti, takže evropští občané 
by si byli blíž a posílil by se jejich pocit sounáležitosti a občanství;

17. domnívá se, že zdokonalení režimů ochrany spotřebitelů a dat v EU může zajistit důvěru 
spotřebitelů v přeshraniční transakce na internetu;

18. zdůrazňuje, že realizace jednotného trhu musí pokračovat za plného respektování práv 
občanů a obyvatel Unie, která jsou uvedena v Listině základních práv.


