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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 obchodných príležitostiach v členských štátoch a na jednom 
vnútroštátnom kontaktnom mieste sústreďujú všetky formality potrebné na založenie 
podniku;

3. oceňuje pozitívnu úlohu siete SOLVIT, webovej lokality Vaša Európa, európskej siete 
podnikov, európskych spotrebiteľských centier a Európskej služby zamestnanosti pri 
riešení skutočných problémov 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 zamerala na vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre 
občanov a spotrebiteľov prostredníctvom zastupiteľských úradov Komisie v jednotlivých 
členských štátoch; domnieva sa, že jednotné kontaktné miesto v každom členskom štáte 
by skutočne pomohlo zvýšiť prístupnosť vnútorného trhu pre občanov, spotrebiteľov 
a podniky;

5. poukazuje na veľký počet petícií prijatých Výborom pre petície Európskeho parlamentu, 
ktoré sa týkajú problémov občanov v rámci vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide 
o nesprávnu transpozíciu alebo vykonávanie právnych predpisov EÚ; vyzýva Komisiu, 
aby do svojej správy zahrnula zistenia a výsledky petícií predložených Výboru pre petície 
Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že postup predkladania petícií by sa mal lepšie 
využiť na zdokonalenie legislatívneho procesu EÚ, okrem iného prostredníctvom zvýšenia 
informovanosti občanov o ich práve na spísanie petície;

6. vyzýva Komisiu, aby určila hlavné právne predpisy EÚ, ktoré sú dôležité pre jednotlivé 
zdôraznené obavy, s cieľom poskytnúť občanom, spotrebiteľom a podnikom užitočné 
informácie a zabezpečiť lepšie pochopenie správy;

7. 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 zo strany členských štátov, 
zabezpečenie adekvátneho vykonávania práva EÚ a preskúmanie nezodpovedajúcich 
právnych predpisov;

8. vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh pre každú zdôraznenú obavu, v ktorom by sa 
uvádzalo, ktoré subjekty zodpovedajú za vyriešenie jednotlivých hlavných príčin 
určených v správe;
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9. 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 zdvojeniu a zmätku 
a zabrániť riziku oddelenia problémov od riešení.


