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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. podporuje myšlienku Komisie iniciovať prostredníctvom Aktu o jednotnom trhu globálnu 
a pragmatickú diskusiu v celej Európe o výhodách a nákladoch spojených s vnútorným 
trhom a žiada Komisiu, aby zabezpečila účinné uplatňovanie pravidiel vnútorného trhu, 
ktoré znižujú administratívne zaťaženie občanov;

2. víta cieľ postaviť európskych občanov do ťažiska jednotného trhu ako protagonistov 
podpory hospodárskeho oživenia v Európe, čo by mohlo obnoviť dôveru v jednotný trh;

3. súhlasí s presvedčením, že úplná realizácia európskeho jednotného trhu by mala tvoriť 
základ pre dokončenie procesu politickej a hospodárskej integrácie;

4. súhlasí s cieľom spoločne vybudovať jednotný konkurencieschopný trh na európskej 
úrovni a so snahami o presadzovanie ambicióznejšej sociálnej trhovej politiky, ktorá by 
mohla reagovať na výzvy, pred ktorými v súčasnosti stojíme, vytvárať nové pracovné 
príležitosti a podporovať inteligentný ekologický a inkluzívny rast, ktorý by bol priniesol 
spoločné výhody podnikom aj občanom;

5. víta výzvu Komisie adresovanú členským štátom, aby znížili transpozičný deficit smerníc 
o jednotnom trhu na 0,5 % a aby predložili tabuľky zhody svojich vykonávacích opatrení;

6. opakuje svoju žiadosť o výrazné skrátenie dĺžky konaní vo veci porušenia predpisov, 
ktoré iniciuje Komisia s cieľom donútiť členské štáty dodržiavať právne predpisy EÚ, ale 
vyjadruje veľké poľutovanie nad tým, že tieto konania nemajú žiadny priamy dosah na 
občanov či obyvateľov EÚ, ktorí sa mohli stať obeťami nedostatočného uplatňovania 
právnych predpisov EÚ;

7. potvrdzuje, že členské štáty majú povinnosť prijímať a implementovať európske právne 
predpisy o vnútornom trhu a s tým súvisiace práva európskych občanov;

8. podporuje prianie Komisie rozšíriť konzultácie s občianskou spoločnosťou 
(zainteresované strany, MVO, odbory, zamestnávatelia atď.) pri príprave legislatívnych 
textov týkajúcich sa vnútorného trhu;

9. domnieva sa, že proces podávania petícií môže pozitívne prispieť k zlepšeniu prístupu 
občanov k vnútornému trhu;

10. domnieva sa, že EÚ musí zmeniť vnímanie jednotného trhu u občanov tým, že zvýši ich 
povedomie o jeho výhodách a umožní im chápať ich;

11. vyzýva Komisiu, aby prijala jasnú a ľahko prístupnú „chartu občanov“ o práve žiť 
a pracovať kdekoľvek v EÚ a aby rozvíjala viacjazyčnú, cielenú komunikáciu 
o každodenných problémoch, s ktorými sa občania stretávajú pri sťahovaní, nakupovaní 
alebo predávaní v celej Európe, a o normách v oblasti sociálnych práv a zdravia, ochrany 
spotrebiteľov a ochrany životného prostredia, na ktoré sa môžu spoľahnúť;
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12. požaduje skutočné opatrenia na podporu vytvárania jednotných kontaktných miest 
poskytujúcich poradenstvo o právach EÚ pre občanov, ktorí žiadajú informácie alebo 
nápravu, s cieľom oboznámiť európskych občanov s realitou vnútorného trhu a vyjadruje 
presvedčenie, že Európsky parlament by sa touto otázkou tiež mal priamo zaoberať 
v rámci svojej komunikačnej stratégie;

13. vyzýva Komisiu, aby predložila praktické návrhy na rozšírenie ochrany spotrebiteľov pred 
nekalými obchodnými praktikami aj na malé podniky a jednotlivých občanov;

14. podporuje využívanie mechanizmov alternatívneho riešenia sporov v rámci vnútorného 
trhu, pričom by mala existovať aj možnosť využívať ich prostredníctvom internetu; 

15. poukazuje na pozitívnu úlohu siete SOLVIT v úspore nákladov pre európskych občanov 
a v neformálnom riešení problémov, ktoré môžu občanom a podnikom vzniknúť 
v dôsledku nesprávneho uplatňovania právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu zo 
strany verejných orgánov;

16. osobitne berie na vedomie všetky snahy zamerané na zabezpečenie modernej, 
efektívnejšej a účinnejšej dopravnej siete pre EÚ, ktorá by preklenutím vzdialeností 
pomohla k priblíženiu európskych občanov a k posilneniu ich pocitu spolupatričnosti 
a občianstva;

17. domnieva sa, že zlepšením systémov ochrany spotrebiteľov a ochrany údajov v EÚ sa 
môže zaistiť dôvera spotrebiteľa v cezhraničné transakcie uskutočňované online;

18. zdôrazňuje, že implementácia jednotného trhu sa musí uskutočňovať pri plnom 
dodržiavaní práv občanov a obyvateľov Únie, ktoré sú obsiahnuté v Charte základných 
práv.


