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NÁVRHY

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

1. pripisuje oblastiam politík týkajúcim sa ochrany spotrebiteľov a vnútorného trhu čo 
najvyššiu dôležitosť, pokiaľ ide o priblíženie Európy spotrebiteľom a podnikom; vyzýva 
členské štáty, aby zväčšili svoje snahy, pokiaľ ide o informovanie o prínose jednotného 
trhu na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

2. vyzýva Komisiu, aby rozšírila spektrum názorov zúčastnených strán vyslovených počas 
konzultácií o právnych predpisoch EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam nadnárodných 
sietí profesionálov, ktoré poskytujú platformy pre informovanú výmenu názorov na 
politiky EÚ, čím prispievajú k lepšej kvalite právnych predpisov EÚ; berie na vedomie 
problémy pri vykonávaní a presadzovaní právnych predpisov a povzbudzuje spotrebiteľov 
a podniky, aby uplatňovali svoje práva a informovali inštitúcie EÚ o jestvujúcich 
problémoch;

3. vyzýva členské štáty, aby zvýšili finančné prostriedky vyčlenené pre sieť SOLVIT – sieť 
na riešenie problémov; žiada Komisiu, aby urýchlila zefektívnenie rôznych služieb 
poskytujúcich informácie a poradenstvo v súvislosti s jednotným trhom; preto dôrazne 
podporuje koncepciu integrovaného prístupu k poskytovaniu asistenčných služieb v oblasti 
jednotného trhu vytvorením centrálnej internetovej stránky;

4. vyzýva Komisiu, aby posilnila svoje úsilie o koordináciu v oblasti vzdelávania a 
informovania spotrebiteľov; vyzýva členské štáty, aby zvyšovali informovanosť o sieti 
európskych centier spotrebiteľov a právach spotrebiteľa v EÚ;

5. so zreteľom na celosvetovú finančnú krízu a narastajúce zadlženie spotrebiteľov naliehavo 
žiada členské štáty, aby sa snažili zlepšiť úroveň finančnej gramotnosti spotrebiteľov; 

6. víta iniciatívy Komisie, pokiaľ ide o znižovanie administratívnej záťaže a lepšiu právnu 
reguláciu; žiada najmä zlepšenia pre malé a stredné podniky.
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