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NÁVRHY

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

1. považuje oblasti politik ochrany spotřebitelů a vnitřního trhu za nanejvýš důležité, co se 
týče informování spotřebitelů a podniků o evropských otázkách; vyzývá členské státy, aby 
zvýšily snahy v rámci sdělování informací o přínosech jednotného trhu na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

2. vyzývá Komisi, aby rozšířila možnosti zúčastněných stran vyjádřit svůj postoj během 
konzultací o právních předpisech EU; v tomto kontextu zdůrazňuje význam nadnárodních 
sítí profesionálů, které umožňují výměnu názorů o politikách EU, a tudíž přispívají ke 
zvýšení kvality právních předpisů EU; je si vědom problémů, které provázejí provádění 
a kontrolu dodržování právních předpisů a vyzývá spotřebitele a podniky, aby uplatňovali 
svá práva a informovali instituce EU o stávajících problémech; 

3. vyzývá členské státy, aby zvýšily prostředky určené pro SOLVIT, síť pro řešení problémů; 
žádá Komisi, aby urychlila zjednodušení různých služeb poskytujících informace 
a poradenství týkající se jednotného trhu; a tudíž důrazně podporuje myšlenku 
integrovaného přístupu při poskytování asistenčních služeb v oblasti jednotného trhu 
prostřednictvím vytvoření zvláštní internetové stránky;

4. žádá Komisi, aby posílila své koordinační úsilí v oblasti vzdělávání a informování 
spotřebitelů; vyzývá členské státy, aby zvyšovaly povědomí o síti evropských 
spotřebitelských center a o právech spotřebitele v rámci EU;

5. s ohledem na celosvětovou finanční krizi a na nárůst zadlužení spotřebitelů naléhavě 
vyzývá členské státy, aby se snažily zlepšit úroveň finanční gramotnosti spotřebitelů; 

6. vítá iniciativy Komise týkající se zmírnění administrativní zátěže a zlepšování právní 
úpravy; vyzývá zejména ke zlepšení situace malých a středních podniků.
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