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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Základom fungovania vnútorného 
trhu je veľké množstvo právnych predpisov 
Únie. Týka sa to najmä 
konkurencieschopnosti, normalizácie, 
ochrany spotrebiteľa, dohľadu nad trhom 
a regulácie potravinového reťazca, ale aj 
pravidiel týkajúcich sa obchodných 
a finančných transakcií a podpory 
spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré 
zabezpečia rovnaké podmienky pre 
fungovanie vnútorného trhu.

(3) Základom fungovania vnútorného 
trhu je veľké množstvo právnych predpisov 
Únie. Týka sa to najmä 
konkurencieschopnosti, normalizácie, 
ochrany spotrebiteľa, dohľadu nad trhom 
a regulácie potravinového reťazca, ale aj 
pravidiel týkajúcich sa obchodných 
a finančných transakcií a podpory 
spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré 
zabezpečia rovnaké podmienky pre 
fungovanie vnútorného trhu, s cieľom 
priniesť prospech všetkým občanom EÚ.
Súlad s pravidlami Únie v oblasti 
hospodárskej súťaže nie je len zákonnou 
požiadavkou v členských štátoch, ale je 
nevyhnutný pre samotné fungovanie 
vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súčasnosti existuje viacero 
programov pre akcie Únie v oblasti 
konkurencieschopnosti podnikov vrátane 
MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov 
a koncových používateľov v oblasti 
finančných služieb, tvorby politiky 
v oblasti finančných služieb 
a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie 
činnosti sú financované priamo v rámci 
rozpočtových položiek vnútorného trhu. Je 
potrebné zefektívniť a využívať synergie 

(5) V súčasnosti existuje viacero 
programov pre akcie Únie v oblasti 
konkurencieschopnosti podnikov vrátane 
MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov 
a koncových používateľov v oblasti 
finančných služieb, tvorby politiky 
v oblasti finančných služieb 
a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie 
činnosti sú financované priamo v rámci 
rozpočtových položiek vnútorného trhu. 
Bez toho, aby bola dotknutá terajšia 
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medzi rôznymi akciami a vytvoriť 
pružnejší a agilnejší rámec financovania 
činností zameraných na dosiahnutie dobre 
fungujúceho vnútorného trhu, a to 
z hľadiska nákladov čo najefektívnejším 
spôsobom. Preto je potrebné zriadiť nový 
program, ktorý by spájal činnosti 
financované v rámci týchto iných 
programov a iných príslušných 
rozpočtových položiek. Program by mal 
zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom 
je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

úroveň transparentnosti a demokratickej 
kontroly spoluzákonodarcami, je potrebné 
zefektívniť a využívať synergie medzi 
rôznymi akciami a vytvoriť pružnejší 
a agilnejší rámec financovania činností 
zameraných na dosiahnutie dobre 
fungujúceho vnútorného trhu, a to 
z hľadiska nákladov čo najefektívnejším 
spôsobom. Preto je potrebné zriadiť nový 
program, ktorý by spájal činnosti 
financované v rámci týchto iných 
programov a iných príslušných 
rozpočtových položiek. Program by mal 
zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom 
je zlepšiť fungovanie a rozvoj vnútorného 
trhu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na rozvoj, tvorbu a šírenie 
európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný 
európsky štatistický program zriadený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 99/201347. S cieľom zabezpečiť 
kontinuitu tvorby a šírenia európskej 
štatistiky by mal nový program zahŕňať aj 
činnosti, na ktoré sa vzťahuje európsky 
štatistický program, na základe vytvorenia 
rámca pre rozvoj, tvorbu a šírenie 
európskej štatistiky. Tento nový program 
by mal vytvoriť finančný rámec pre 
európsku štatistiku s cieľom poskytovať 
kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú 
štatistiku o Európe s cieľom podporiť 
tvorbu, vykonávanie, monitorovanie 
a hodnotenie všetkých politík Únie.

(6) Na rozvoj, tvorbu a šírenie 
európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný 
európsky štatistický program zriadený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 99/201347. S cieľom zabezpečiť 
kontinuitu tvorby a šírenia európskej 
štatistiky by mal nový program zahŕňať aj 
činnosti, na ktoré sa vzťahuje terajší 
európsky štatistický program, na základe 
vytvorenia rámca na zber údajov, ako aj 
na rozvoj, tvorbu, správne používanie,
uplatňovanie a šírenie európskej štatistiky. 
Tento nový program by mal vytvoriť 
finančný rámec pre európsku štatistiku 
s cieľom poskytovať kvalitnú, 
porovnateľnú a spoľahlivú európsku 
štatistiku aj v oblastiach, ako sú obchod a 
migrácia, s cieľom podporiť tvorbu, 
vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie 
všetkých politík Únie v súlade s článkom 3 
Zmluvy o Európskej únii.

__________________ __________________

47 Nariadenie Európskeho parlamentu 47 Nariadenie Európskeho parlamentu 
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a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 
o európskom štatistickom programe na 
roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 
9.2.2013, s. 12).

a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 
o európskom štatistickom programe na 
roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 
9.2.2013, s. 12).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Program by mal podporovať 
navrhovanie, vykonávanie a presadzovanie 
právnych predpisov Únie, ktoré podporujú 
riadne fungovanie vnútorného trhu. 
Program by mal podporovať vytvorenie 
vhodných podmienok na posilnenie 
postavenia všetkých aktérov vnútorného 
trhu: podnikov, občanov vrátane 
spotrebiteľov, občianskej spoločnosti 
a verejných orgánov. Na tento účel by sa 
program mal zameriavať na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti podnikov, najmä 
malých a stredných podnikov, ale aj na 
podporu presadzovania predpisov v oblasti 
ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov, ako aj 
prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti podnikov a jednotlivcov 
tým, že im poskytne správne nástroje, 
znalosti a schopnosti prijímať informované 
rozhodnutia a posilní ich účasť na tvorbe 
politík Únie. Okrem toho by cieľom tohto 
programu malo byť zlepšenie regulačnej 
a administratívnej spolupráce, najmä 
prostredníctvom výmeny najlepších 
postupov, budovania základov znalostí 
a schopností vrátane využívania 
strategického verejného obstarávania. 
Program by sa mal zameriavať aj na 
podporu tvorby medzinárodných noriem 
vysokej kvality, ktoré sú základom 
vykonávania právnych predpisov Únie. To 
zahŕňa aj tvorbu noriem v oblasti 
finančného vykazovania a auditu, čím sa 
prispeje k transparentnosti a dobrému 
fungovaniu kapitálových trhov Únie 
a k zvýšeniu ochrany investorov. Program 

(8) Program by mal podporovať 
navrhovanie, vykonávanie a presadzovanie 
právnych predpisov Únie, ktoré podporujú 
riadne fungovanie vnútorného trhu. 
Program by mal podporovať vytvorenie 
vhodných podmienok na posilnenie 
terajšieho i potenciálneho postavenia 
všetkých aktérov vnútorného trhu: 
podnikov vrátane startupov, sporiteľov a 
investorov, občanov vrátane spotrebiteľov, 
občianskej spoločnosti a verejných 
orgánov. Na tento účel by sa program mal 
zameriavať na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti podnikov, najmä 
malých a stredných podnikov, ale aj na 
podporu presadzovania predpisov v oblasti 
ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov, ako aj 
prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti podnikov a jednotlivcov 
tým, že im poskytne správne nástroje, 
znalosti a schopnosti prijímať informované 
rozhodnutia a posilní ich účasť na tvorbe 
politík Únie. Okrem toho by cieľom tohto 
programu malo byť zlepšenie regulačnej 
a administratívnej spolupráce, najmä 
prostredníctvom výmeny najlepších 
postupov, budovania základov znalostí 
a schopností vrátane využívania 
strategického verejného obstarávania. 
Program by sa mal zameriavať aj na 
podporu tvorby medzinárodných noriem 
vysokej kvality, ktoré sú základom 
vykonávania právnych predpisov Únie. To 
zahŕňa aj tvorbu noriem v oblasti 
finančného vykazovania a auditu, čím sa 
prispeje k transparentnosti a dobrému 
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by mal podporovať tvorbu pravidiel 
a tvorbu noriem aj tak, že zabezpečuje čo 
najširšie zapojenie zainteresovaných strán. 
Cieľom programu by takisto mala byť 
podpora vykonávania a presadzovania 
právnych predpisov Únie, čím sa zabezpečí 
vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat 
a rastlín v rámci celého potravinového 
reťazca a zlepšenie dobrých životných 
podmienok zvierat.

fungovaniu kapitálových trhov Únie 
a k zvýšeniu ochrany investorov. Program 
by mal podporovať tvorbu pravidiel 
a tvorbu noriem aj tak, že zabezpečuje čo 
najširšie zapojenie zainteresovaných strán. 
Cieľom programu by takisto mala byť 
podpora vykonávania a presadzovania 
právnych predpisov Únie, čím sa zabezpečí 
vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat 
a rastlín v rámci celého potravinového 
reťazca a zlepšenie dobrých životných 
podmienok zvierat.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Keďže pre spotrebiteľské trhy 
vďaka rozvoju online obchodných 
a cestovných služieb prakticky neexistujú 
hranice, je dôležité zabezpečiť, aby 
spotrebitelia s bydliskom v Únii mohli 
využívať primeranú ochranu pri dovoze 
tovaru a služieb od hospodárskych 
subjektov so sídlom v tretích krajinách. 
Program by mal preto v prípade potreby 
umožniť podporu spolupráce s príslušnými 
orgánmi v tretích krajinách, ktoré sú 
kľúčovými obchodnými partnermi Únie.

(14) Keďže pre spotrebiteľské trhy 
vďaka rozvoju online obchodných 
a cestovných služieb a vďaka rozvoju 
digitálneho trhu prakticky neexistujú 
hranice, je dôležité zabezpečiť, aby 
spotrebitelia s bydliskom v Únii mohli 
využívať primeranú ochranu pri dovoze 
tovaru a služieb od hospodárskych 
subjektov so sídlom v tretích krajinách. 
Program by mal preto v prípade potreby 
umožniť podporu spolupráce s príslušnými 
orgánmi v tretích krajinách, ktoré sú 
kľúčovými obchodnými partnermi Únie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na dosiahnutie cieľov programu 
a na uľahčenie života občanov a podnikov 
je potrebné zaviesť kvalitné verejné služby 
zamerané na používateľa. To znamená, že 
orgány verejnej správy budú musieť začať 
pracovať novými spôsobmi, prekonať 

(16) Na dosiahnutie cieľov programu 
a na uľahčenie života občanov a podnikov 
je potrebné zaviesť kvalitné verejné služby 
zamerané na používateľa. To znamená, že 
orgány verejnej správy budú musieť začať 
pracovať novými spôsobmi, prekonať 
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obmedzenia spôsobené izolovanosťou 
jednotlivých častí verejnej správy a zapojiť 
sa do spoločnej tvorby týchto verejných 
služieb s občanmi a podnikmi. Okrem toho 
neustály a pokračujúci nárast 
cezhraničných aktivít na vnútornom trhu si 
vyžaduje poskytovanie aktuálnych 
informácií o právach podnikov a občanov, 
ale aj informácie vysvetľujúce 
administratívne formality. Okrem toho je 
nevyhnutné poskytovať právne 
poradenstvo a pomáhať riešiť problémy, 
ktoré sa vyskytujú na cezhraničnej úrovni. 
Taktiež je potrebné jednoduché a účinné 
prepojenie vnútroštátnych správ, ako aj 
hodnotenie fungovania vnútorného trhu na 
mieste. Program by preto mal podporovať 
tieto existujúce nástroje správy vnútorného 
trhu: portál Vaša Európa, ktorý by mal byť 
základom nadchádzajúcej jednotnej 
digitálnej brány, portál Vaša Európa –
Poradenstvo, SOLVIT, informačný systém 
o vnútornom trhu a prehľad výsledkov 
jednotného trhu s cieľom zlepšiť 
každodenný život občanov a schopnosť 
podnikov obchodovať cez hranice.

obmedzenia spôsobené izolovanosťou 
jednotlivých častí verejnej správy a zapojiť 
sa do spoločnej tvorby týchto verejných 
služieb s občanmi a podnikmi. Okrem toho 
neustály a pokračujúci nárast 
cezhraničných aktivít na vnútornom trhu si 
vyžaduje poskytovanie aktuálnych 
informácií o právach občanov a podnikov, 
ale aj informácie vysvetľujúce 
administratívne formality. Okrem toho je 
nevyhnutné poskytovať právne 
poradenstvo a pomáhať riešiť problémy, 
ktoré sa vyskytujú na cezhraničnej úrovni. 
Taktiež je potrebné jednoduché a účinné 
prepojenie vnútroštátnych správ, ako aj 
hodnotenie fungovania vnútorného trhu na 
mieste. Program by preto mal podporovať 
tieto existujúce nástroje správy vnútorného 
trhu: portál Vaša Európa, ktorý by mal byť 
základom nadchádzajúcej jednotnej 
digitálnej brány, portál Vaša Európa –
Poradenstvo, SOLVIT, informačný systém 
o vnútornom trhu a prehľad výsledkov 
jednotného trhu s cieľom zlepšiť 
každodenný život občanov a schopnosť 
podnikov obchodovať cez hranice.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na to, že vnútorný trh 
stanovený v článku 3 Zmluvy o Európskej 
únii obsahuje systém, ktorým sa 
zabezpečuje, že nedôjde k narušeniu 
hospodárskej súťaže, program by mal 
podporovať politiku hospodárskej súťaže 
Únie, siete a spoluprácu s vnútroštátnymi 
orgánmi a súdmi, ako aj kontakty so širšou 
skupinou zainteresovaných strán pri 
komunikácii a vysvetľovaní práv, výhod 
a povinností vyplývajúcich z politiky 
hospodárskej súťaže Únie.

(20) Vzhľadom na to, že Zmluva o 
fungovaní Európskej únie obsahuje systém
pravidiel zabezpečujúci, že hospodárska 
súťaž nie je na vnútornom trhu narušená, 
program by mal prispieť k podpore 
politiky hospodárskej súťaže Únie, a to 
zlepšovaním a posilňovaním spolupráce s 
Európskou sieťou pre hospodársku 
súťaž, ako aj s vnútroštátnymi orgánmi a
súdmi, a to aj posilnením medzinárodnej 
spolupráce i komunikáciou
a vysvetľovaním práv, výhod a povinností 
vyplývajúcich z politiky hospodárskej 
súťaže Únie. Program by mal 
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predovšetkým pomáhať Komisii zlepšiť jej 
analýzu a hodnotenie vývoja na trhu, a to 
aj prostredníctvom rozsiahleho využívania 
odvetvových prieskumov a systematického 
spoločného využívania výsledkov a 
osvedčených postupov v rámci Európskej 
siete pre hospodársku súťaž. Malo by to 
prispieť k zabezpečeniu spravodlivej 
hospodárskej súťaže a rovnakých 
podmienok, a to aj na medzinárodnej 
úrovni, a k posilneniu postavenia 
podnikov, najmä MSP, a spotrebiteľov, 
aby mohli využívať výhody jednotného 
trhu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Program musí najmä riešiť 
radikálne dôsledky pre hospodársku súťaž 
a fungovanie vnútorného trhu, ktoré 
vyplývajú z prebiehajúcej transformácie 
hospodárstva a podnikateľského prostredia, 
najmä v dôsledku exponenciálneho rastu 
a používania údajov, pričom treba 
zohľadniť aj zvýšené využívanie umelej 
inteligencie a iných nástrojov IT 
a odborných znalostí zo strany spoločností 
a ich poradcov. Je tiež nevyhnutné, aby 
program podporoval siete a spoluprácu 
s orgánmi a súdmi členských štátov, keďže 
nerušená hospodárska súťaž a fungovanie 
vnútorného trhu rozhodujúcim spôsobom 
závisia od opatrení daných orgánov. 
Vzhľadom na osobitnú úlohu politiky 
hospodárskej súťaže pri prevencii škôd na 
vnútornom trhu, ktoré sú výsledkom 
protisúťažného správania za hranicami 
Únie, by mal program v prípade potreby 
podporovať aj spoluprácu s orgánmi tretích 
krajín. A napokon, je potrebné rozšíriť 
osvetové činnosti, aby sa umožnilo 
väčšiemu počtu občanov a podnikov 
využívať všetky výhody spravodlivej 

(21) Program musí najmä riešiť 
dôsledky pre hospodársku súťaž 
a fungovanie vnútorného trhu, ktoré 
vyplývajú z prebiehajúcej radikálnej 
transformácie hospodárstva,
podnikateľského prostredia a digitálneho 
hospodárstva, najmä v dôsledku 
exponenciálneho rastu a používania 
údajov, pričom treba zohľadniť aj zvýšené 
využívanie umelej inteligencie a iných 
nástrojov IT a odborných znalostí zo strany 
spoločností a ich poradcov. Je tiež 
nevyhnutné, aby program podporoval siete 
a spoluprácu s orgánmi a súdmi členských 
štátov, keďže nerušená hospodárska súťaž 
a fungovanie vnútorného trhu 
rozhodujúcim spôsobom závisia od 
opatrení daných orgánov. Vzhľadom na 
osobitnú úlohu politiky hospodárskej 
súťaže pri prevencii škôd na vnútornom 
trhu, ktoré sú výsledkom protisúťažného 
správania za hranicami Únie, by mal 
program v prípade potreby podporovať aj 
spoluprácu s orgánmi tretích krajín. A 
napokon, je potrebné rozšíriť osvetové 
činnosti, aby sa umožnilo väčšiemu počtu 
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hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. 
Vzhľadom na to, že množstvo iniciatív 
v rámci programu je nové a že časť 
programu týkajúca sa hospodárskej súťaže 
je obzvlášť ovplyvnená dynamickým 
vývojom v podmienkach hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu, najmä
v súvislosti s umelou inteligenciou, 
algoritmami, veľkými dátami, 
kybernetickou bezpečnosťou a forenznými 
technológiami, ktorých tempo a rozsah je 
ťažké odhadnúť, predpokladá sa, že na 
riešenie vyvíjajúcich sa potrieb v rámci 
tejto časti programu sa bude vyžadovať 
flexibilita.

občanov a podnikov využívať všetky 
výhody spravodlivej hospodárskej súťaže 
na vnútornom trhu. Vzhľadom na to, že 
množstvo iniciatív v rámci programu je 
nové a že presadzovanie hospodárskej 
súťaže je obzvlášť ovplyvnené
dynamickým vývojom a výzvami
v podmienkach hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu, a to aj v súvislosti 
s umelou inteligenciou, algoritmami, 
veľkými dátami, digitálnymi monopolmi, 
šírením širokopásmového pripojenia, 
geoblokovaním, využívaním patentov ako 
prostriedku zamedzovania prístupu k 
technológii, ochrannými pozíciami 
poskytovateľov internetových služieb, 
aukciami frekvenčného spektra, 
kybernetickou bezpečnosťou a forenznými 
technológiami, ktorých tempo a rozsah je 
ťažké odhadnúť, predpokladá sa, že na 
riešenie vyvíjajúcich sa potrieb v rámci 
tejto časti programu sa bude vyžadovať 
flexibilita. Komisia bude pravidelne 
informovať Parlament a Radu o akciách 
financovaných v rámci programu v oblasti 
politiky hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Na prekonanie týchto zlyhaní trhu 
a s cieľom zabezpečiť, aby MSP naďalej 
zohrávali svoju úlohu ako základ 
konkurencieschopnosti hospodárstva Únie, 
potrebujú malé a stredné podniky 
dodatočnú podporu prostredníctvom 
dlhových a kapitálových nástrojov, ktoré sa 
majú zriadiť v rámci špecializovaného 
nástroja pre MSP, Fondu InvestEU, 
zriadeného nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady [...]52. Nástroj na 
poskytovanie záruk za úvery zriadený na 
základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1287/201353 má 

(25) Na prekonanie týchto zlyhaní trhu 
a s cieľom zabezpečiť, aby MSP naďalej 
zohrávali svoju úlohu ako základ 
konkurencieschopnosti hospodárstva Únie, 
potrebujú malé a stredné podniky 
dodatočnú podporu aj prostredníctvom 
dlhových a kapitálových nástrojov, ktoré sa 
majú zriadiť v rámci špecializovaného 
nástroja pre MSP, Fondu InvestEU, 
zriadeného nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady [...]52. Nástroj na 
poskytovanie záruk za úvery zriadený na 
základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1287/201353 má 
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preukázanú pridanú hodnotu a očakáva sa, 
že prinesie výhody najmenej 500 000 
malým a stredným podnikom; jeho 
nástupca bude zriadený v rámci 
špecializovaného nástroja pre MSP v rámci 
Fondu InvestEU.

preukázanú pridanú hodnotu a očakáva sa, 
že prinesie výhody najmenej 500 000 
malým a stredným podnikom; jeho 
nástupca bude zriadený v rámci 
špecializovaného nástroja pre MSP v rámci 
Fondu InvestEU.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a malé 
a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) 
a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347 
z 20.12.2013, s. 33).

53Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a malé 
a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) 
a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347 
z 20.12.2013, s. 33).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Program by mal poskytovať účinnú 
podporu MSP počas celého ich životného 
cyklu. Mal by nadväzovať na jedinečné 
poznatky a odborné znalosti vypracované 
s ohľadom na MSP a priemyselné odvetvia 
a na dlhoročné skúsenosti s prácou 
s európskymi, národnými a regionálnymi 
zainteresovanými stranami. Táto podpora 
by mala vychádzať z úspešných skúseností 
siete Enterprise Europe Network ako 
jednotného kontaktného miesta na 
zlepšenie konkurencieschopnosti MSP 
a rozvoja ich podnikania na jednotnom trhu 
aj mimo neho. Táto sieť plánuje 
pokračovať v poskytovaní služieb v mene 
iných programov Únie, najmä v rámci 
programu Horizont 2020, pričom sa 
využijú finančné zdroje týchto programov. 
Mentorský program pre nových 
podnikateľov by mal naďalej zostať 
nástrojom, ktorý umožní novým alebo 
nádejným podnikateľom získať obchodné 
skúsenosti tým, že sa spoja so skúseným 

(27) Program by mal poskytovať účinnú 
podporu MSP počas celého ich životného 
cyklu. Mal by nadväzovať na jedinečné 
poznatky a odborné znalosti vypracované 
s ohľadom na MSP a priemyselné odvetvia 
a na dlhoročné skúsenosti s prácou 
s európskymi, národnými a regionálnymi 
zainteresovanými stranami. Táto podpora 
by mala vychádzať z úspešných skúseností 
siete Enterprise Europe Network ako 
jednotného kontaktného miesta na 
zlepšenie konkurencieschopnosti a znalostí 
MSP a rozvoja ich podnikania na 
jednotnom trhu aj mimo neho. Táto sieť 
plánuje pokračovať v poskytovaní služieb 
v mene iných programov Únie, najmä 
v rámci programu Horizont 2020, pričom 
sa využijú finančné zdroje týchto 
programov. Mentorský program pre 
nových podnikateľov by mal naďalej 
zostať nástrojom, ktorý umožní novým 
alebo nádejným podnikateľom získať 
obchodné skúsenosti tým, že sa spoja so 



AD\1167850SK.docx 11/26 PE628.583v02-00

SK

podnikateľom z inej krajiny, čo pomôže 
posilniť ich podnikateľské talenty. Program 
by sa mal ďalej usilovať rásť a rozširovať 
svoje geografické pokrytie, a tak ponúkať 
širšiu škálu možností podnikateľov nájsť 
vhodného partnera, prípadne aj 
v súčinnosti s inými iniciatívami Únie.

skúseným podnikateľom z inej krajiny, čo 
pomôže posilniť ich podnikateľské talenty. 
Program by sa mal ďalej usilovať rásť 
a rozširovať svoje geografické pokrytie, 
a tak ponúkať širšiu škálu možností 
podnikateľov nájsť vhodného partnera, 
prípadne aj v súčinnosti s inými 
iniciatívami Únie.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Dobre fungujúci spoločný rámec 
finančného výkazníctva je nevyhnutný pre 
vnútorný trh, účinné fungovanie 
kapitálových trhov a pre realizáciu 
integrovaného trhu s finančnými službami 
v kontexte únie kapitálových trhov.

(32) Dobre fungujúci spoločný rámec 
finančného výkazníctva je nevyhnutný pre 
vnútorný trh, účinné fungovanie 
finančných trhov a pre realizáciu 
integrovaného trhu s finančnými službami 
v kontexte bankovej únie a únie 
kapitálových trhov.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Únia prispieva k zabezpečovaniu 
vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, 
posilneniu ich postavenia a k tomu, aby sa 
spotrebitelia stali ústredným prvkom 
vnútorného trhu, tak, že podporuje 
a dopĺňa politiky členských štátov v snahe 
zaručiť, aby občania, keď konajú ako 
spotrebitelia, mohli naplno využívať 
výhody vnútorného trhu a aby boli pritom 
ich bezpečnosť a právne a hospodárske 
záujmy riadne chránené prostredníctvom 
konkrétnych opatrení. Únia musí takisto 
zabezpečiť, aby boli právne predpisy 
o ochrane spotrebiteľa a o bezpečnosti 
výrobkov riadne a rovnako presadzované 
v praxi a aby mali podniky rovnaké 

(36) Únia prispieva k zabezpečovaniu 
vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, 
posilneniu ich postavenia a k tomu, aby sa 
spotrebitelia stali ústredným prvkom 
vnútorného trhu, tak, že podporuje 
a dopĺňa politiky členských štátov v snahe 
zaručiť, aby občania, keď konajú ako 
spotrebitelia, mohli naplno využívať 
výhody vnútorného trhu a aby boli pritom 
ich bezpečnosť a právne a hospodárske 
záujmy riadne chránené prostredníctvom 
konkrétnych opatrení. Únia musí takisto 
zabezpečiť, aby boli právne predpisy 
o ochrane spotrebiteľa a o bezpečnosti 
výrobkov riadne a rovnako presadzované 
v praxi a aby mali podniky rovnaké 
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podmienky v podmienkach spravodlivej 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. 
Okrem toho je potrebné posilniť postavenie 
spotrebiteľov, podporovať ich a pomáhať
im pri prijímaní udržateľných rozhodnutí, 
a tým prispievať k udržateľnému, 
energeticky a zdrojovo efektívnemu 
obehovému hospodárstvu.

podmienky v podmienkach spravodlivej 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. 
Okrem toho je potrebné posilniť postavenie 
spotrebiteľov, podporovať ich a pomáhať 
im pri prijímaní udržateľných rozhodnutí, 
a tým prispievať k udržateľnému, 
energeticky a zdrojovo efektívnemu 
obehovému hospodárstvu, ktoré sleduje 
ciele stanovené v rámci Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Na občanov má obzvlášť veľký 
dosah fungovanie trhov s finančnými 
službami. Tieto sú kľúčovou zložkou 
vnútorného trhu a vyžadujú stabilný rámec 
pre reguláciu a dohľad, ktorými sa 
zabezpečuje nielen finančná stabilita 
a udržateľné hospodárstvo, ale poskytujú aj 
vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov 
a ostatných koncových používateľov 
finančných služieb, vrátane retailových 
investorov, sporiteľov, poistníkov, 
účastníkov a príjemcov dôchodkových 
fondov, jednotlivých akcionárov, dlžníkov 
a MSP. Je dôležité zvýšiť ich schopnosť
zúčastňovať sa na tvorbe politiky pre 
finančný sektor.

(41) Na občanov má obzvlášť veľký 
dosah fungovanie finančných trhov, a 
preto by mali byť ďalej informovaní o 
príslušných právach, rizikách a 
prínosoch. Tieto sú kľúčovou zložkou 
vnútorného trhu a vyžadujú stabilný rámec 
pre reguláciu a dohľad, ktorými sa 
zabezpečuje nielen finančná stabilita 
a udržateľné hospodárstvo, ale poskytujú aj 
vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov 
a ostatných koncových používateľov 
finančných služieb, vrátane retailových 
investorov, sporiteľov, poistníkov, 
účastníkov a príjemcov dôchodkových 
fondov, jednotlivých akcionárov, dlžníkov 
a MSP. Program by mal prispieť k 
zvýšeniu ich schopnosti zúčastňovať sa na 
tvorbe politík, a to aj prostredníctvom 
výroby a šírenia jasných, úplných a 
zrozumiteľných informácií o výrobkoch, s 
ktorými sa obchoduje na finančných 
trhoch.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Program by mal preto naďalej 
podporovať konkrétne činnosti, na ktoré sa 
vzťahuje program budovania kapacít na 
roky 2017 – 2020, a tým zvyšovať 
zapojenie spotrebiteľov a ostatných 
koncových používateľov finančných 
služieb do tvorby politiky Únie, ako sa 
uvádza v nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/82660, na základe 
ktorého pokračoval pilotný program 
a prípravné akcie na roky 2012 – 2017. Je 
to potrebné s cieľom umožniť tvorcom 
politík zistiť názory iných 
zainteresovaných strán, ako sú odborníci 
z finančného sektora, a zabezpečiť lepšie 
zastúpenie záujmov spotrebiteľov 
a ostatných koncových používateľov 
finančných služieb. Výsledkom by mali 
byť lepšie politiky v oblasti finančných 
služieb, a to najmä vďaka lepšiemu
pochopeniu verejnosti, pokiaľ ide o otázky 
týkajúce sa finančnej regulácie, ako aj 
zvýšenej finančnej gramotnosti.

(42) Program by mal preto naďalej 
podporovať konkrétne činnosti, na ktoré sa 
vzťahuje program budovania kapacít na 
roky 2017 – 2020, a tým zvyšovať 
zapojenie spotrebiteľov a ostatných 
koncových používateľov finančných 
služieb do tvorby politiky Únie, ako sa 
uvádza v nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/82660, na základe 
ktorého pokračoval pilotný program 
a prípravné akcie na roky 2012 – 2017. Je 
to potrebné s cieľom umožniť tvorcom 
politík zistiť názory iných 
zainteresovaných strán, ako sú odborníci 
z finančného sektora, a zabezpečiť lepšie 
zastúpenie záujmov spotrebiteľov 
a ostatných koncových používateľov 
finančných služieb. Program musí 
nepretržite rozvíjať svoju metodiku a 
najlepšie postupy týkajúce sa toho, ako 
zvýšiť účasť spotrebiteľov a koncových 
používateľov finančných služieb s cieľom 
identifikovať otázky relevantné pre tvorbu 
politiky Únie a zabezpečiť záujmy 
spotrebiteľov v oblasti finančných služieb. 
Malo by to zlepšiť politiky v oblasti 
finančných služieb, a to najmä vďaka 
lepšiemu pochopeniu verejnosti, pokiaľ ide 
o otázky týkajúce sa finančnej regulácie, 
ako aj zvýšenej finančnej gramotnosti. 
Verejné zdroje tohto programu by sa mali 
zameriavať na to, čo je nevyhnutné pre 
koncových používateľov a mali by sa 
vyhýbať akejkoľvek inej forme priamej 
alebo nepriamej finančnej podpory na 
komerčné činnosti, ktoré navrhujú 
súkromné finančné subjekty.

__________________ __________________

60 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/826 zo 17. mája 2017, 
ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 
zriaďuje program Únie na podporu 
osobitných činností, ktorými sa zvyšuje 
zapojenie spotrebiteľov a ostatných 
koncových používateľov finančných 

60 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/826 zo 17. mája 2017, 
ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 
zriaďuje program Únie na podporu 
osobitných činností, ktorými sa zvyšuje 
zapojenie spotrebiteľov a ostatných 
koncových používateľov finančných 
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služieb do tvorby politiky Únie v oblasti 
finančných služieb (Ú. v. EÚ L 129, 
19.5.2017, s. 17).

služieb do tvorby politiky Únie v oblasti 
finančných služieb (Ú. v. EÚ L 129, 
19.5.2017, s. 17).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) V rámci pilotného projektu medzi 
rokmi 2012 a 2013 a prípravnej akcie 
Komisia v rokoch 2014 až 2016 udelila 
granty dvom organizáciám na základe 
každoročnej otvorenej výzvy na 
predkladanie návrhov. Tieto dve 
organizácie sú Finance Watch, zriadená 
vďaka grantom Únie v roku 2011 ako 
medzinárodné neziskové združenie podľa 
belgického práva, a Better Finance, ktorá je 
výsledkom postupných reorganizácií 
a zmeny názvu predchádzajúcich 
európskych federácií a akcionárov od roku 
2009. Program budovania kapacít, zriadený 
nariadením (EÚ) 2017/826, určuje tieto isté 
dve organizácie ako jediných príjemcov. Je 
preto potrebné pokračovať 
v spolufinancovaní týchto organizácií 
v rámci programu. Toto financovanie by 
však malo podliehať preskúmaniu.

(43) V rámci pilotného projektu medzi 
rokmi 2012 a 2013 a prípravnej akcie 
Komisia v rokoch 2014 až 2016 udelila 
granty dvom organizáciám na základe 
každoročnej otvorenej výzvy na 
predkladanie návrhov. Tieto dve 
organizácie sú Finance Watch, zriadená 
vďaka grantom Únie v roku 2011 ako 
medzinárodné neziskové združenie podľa 
belgického práva, a Better Finance, ktorá je 
výsledkom postupných reorganizácií 
a zmeny názvu predchádzajúcich 
európskych federácií a akcionárov od roku 
2009. Program budovania kapacít, zriadený 
nariadením (EÚ) 2017/826, určuje tieto isté 
dve organizácie ako jediných príjemcov. Je 
preto potrebné pokračovať 
v spolufinancovaní týchto organizácií 
v rámci programu. Toto financovanie by 
však malo podliehať preskúmaniu. V tejto 
súvislosti treba pripomenúť, že v prípade, 
ak sa program na budovanie kapacít 
a zodpovedajúce financovanie predĺži na 
obdobie po roku 2020 a ak sa objavia 
ďalší potenciálni príjemcovia, mala by 
byť výzva prístupná aj pre ďalšie 
organizácie, ktoré spĺňajú kritériá 
a prispievajú k plneniu cieľov programu, 
a to v súlade s nariadením (EÚ) 2017/826.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48



AD\1167850SK.docx 15/26 PE628.583v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Kvalitná európska štatistika, ktorá 
sa rozvíja, tvorí a šíri v rámci európskeho 
štatistického programu, je nevyhnutná pre 
rozhodovanie založené na dôkazoch. 
Európska štatistika by mala byť 
k dispozícii včas a mala by prispievať 
k vykonávaniu politík Únie, ako sa uvádza 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie, a to 
najmä v oblasti posilneného 
a integrovaného hospodárskeho riadenia, 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti, trvalo udržateľného rozvoja, 
poľnohospodárskej politiky, sociálneho 
rozmeru Európy a globalizácie.

(48) Kvalitná európska štatistika, ktorá 
sa tvorí, spoločne využíva, šíri a neustále 
uplatňuje na úrovni Únie a v členských 
štátoch by mala byť k dispozícii včas 
a mala by prispievať k vykonávaniu politík 
Únie, ako sa uvádza v článku 3 Zmluvy 
o Európskej únii, ako aj v Zmluve o 
fungovaní Európskej únie, a to najmä 
v oblasti posilneného a integrovaného 
hospodárskeho riadenia, sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti, trvalo 
udržateľného rozvoja, poľnohospodárskej 
politiky, sociálneho rozmeru Európy 
a globalizácie.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) Európska štatistika je nevyhnutná 
pre rozhodovacie procesy Únie, ako aj pre 
meranie výkonnosti a vplyvu iniciatív 
Únie. Preto by malo byť zaistené 
nepretržité poskytovanie a rozvoj 
európskej štatistiky, ktorá bude vychádzať 
z prístupu na úrovni Únie a prekračovať 
rámec vnútorného trhu, aby boli pokryté 
všetky činnosti Únie a oblasti politiky, 
vrátane posilnenia postavenia podnikov
a občanov, aby mohli prijímať 
informované rozhodnutia.

(49) Európska štatistika je nevyhnutná 
pre rozhodovacie procesy Únie, ako aj pre 
meranie výkonnosti a vplyvu viacerých 
iniciatív Únie. Aby sa zabezpečilo pokrytie 
všetkých existujúcich i potenciálnych 
činností a oblastí politiky vrátane 
posilnenia postavenia európskych 
občanov, podnikov a správnych orgánov 
pri prijímaní informovaných rozhodnutí, 
treba zabezpečiť ich nepretržité 
poskytovanie a rozvoj nad rámec 
vnútorného trhu a s vnútroštátnym a
podľa možnosti aj regionálnym členením.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Uvedený program bol predložený (51) Uvedený program bol predložený 
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na predbežné preskúmanie Výboru pre 
Európsky štatistický systém v súlade 
s nariadením (ES) č. 223/2009.

na predbežné preskúmanie Výboru pre 
Európsky štatistický systém v súlade 
s nariadením (ES) č. 223/2009 a mal by sa 
vykonávať zaručením účinnej 
parlamentnej kontroly.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) Vzhľadom na zvyšujúcu sa 
prepojenosť svetovej ekonomiky by mal 
program naďalej poskytovať možnosť 
zapojiť do určitých aktivít externých 
odborníkov, ako napríklad úradníkov 
tretích krajín, zástupcov medzinárodných 
organizácií alebo hospodárske subjekty.

(60) Vzhľadom na zvyšujúcu sa 
prepojenosť svetovej ekonomiky vrátane 
digitálneho hospodárstva by mal Program 
naďalej poskytovať možnosť zapojiť do 
určitých aktivít externých odborníkov, ako 
napríklad úradníkov tretích krajín, 
zástupcov medzinárodných organizácií 
alebo hospodárske subjekty.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(71) Ak je to relevantné, akcie v rámci 
programu by sa mali používať na
primerané riešenie zlyhaní trhu alebo 
suboptimálnych investičných situácií, 
pričom by nemali byť duplicitné 
k súkromnému financovaniu, ani by ho 
nemali vytláčať, a mali by mať jasnú 
európsku pridanú hodnotu.

(71) Akcie programu by mali mať 
jasnú európsku pridanú hodnotu a mali
by sa primerane použiť na riešenie zlyhaní 
trhu alebo suboptimálnych investičných 
situácií, pričom by nemali zdvojovať ani 
vytláčať súkromné financovanie.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



AD\1167850SK.docx 17/26 PE628.583v02-00

SK

(81) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67990 sa 
upravuje spracúvanie osobných údajov 
vykonávané v členských štátoch v kontexte 
tohto nariadenia a pod dohľadom 
príslušných orgánov členských štátov. 
Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/200191 sa upravuje 
spracúvanie osobných údajov vykonávané 
Komisiou v rámci tohto nariadenia a pod 
dohľadom európskeho dozorného úradníka 
pre ochranu údajov. Akákoľvek výmena 
alebo prenos informácií príslušnými 
orgánmi musí byť v súlade s pravidlami 
o prenose osobných údajov podľa 
ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679 
a akákoľvek výmena alebo prenos 
informácií, ktoré vykonáva Komisia, musí 
byť v súlade s pravidlami o prenose 
osobných údajov podľa ustanovení 
nariadenia (ES) č. 45/2001.

(81) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67990 sa 
upravuje spracúvanie osobných údajov 
vykonávané v členských štátoch v kontexte 
tohto nariadenia a pod dohľadom 
príslušných orgánov členských štátov. 
Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/200191 sa upravuje 
spracúvanie osobných údajov vykonávané 
Komisiou v rámci tohto nariadenia a pod 
dohľadom európskeho dozorného úradníka 
pre ochranu údajov. Akákoľvek výmena 
alebo prenos informácií príslušnými 
orgánmi – vrátane procesu vývoja a 
šírenia štatistiky v prípade, že zásada 
štatistickej dôvernosti sa uznáva aj 
nariadením (ES) č. No223/2009 – musí 
byť v súlade s pravidlami o prenose 
osobných údajov podľa ustanovení 
nariadenia (EÚ) 2016/679 a akákoľvek 
výmena alebo prenos informácií, ktoré 
vykonáva Komisia, musí byť v súlade 
s pravidlami o prenose osobných údajov 
podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 
45/2001.

_________________ _________________

90 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

90 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

91 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 
2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. 
v ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

91 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 
2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. 
v ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(83) Program by mal tiež zabezpečiť 
väčšiu viditeľnosť a súdržnosť vnútorného 
trhu Únie, konkurencieschopnosť podnikov 
vrátane MSP a akcií európskej štatistiky vo 
vzťahu k európskym občanom, podnikom 
a správnym orgánom.

(83) Program by mal zabezpečiť aj
väčšiu viditeľnosť a súdržnosť vnútorného 
trhu Únie, konkurencieschopnosť podnikov 
vrátane MSP a akcií európskej štatistiky vo 
vzťahu k európskym občanom, podnikom 
a správnym orgánom.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje program na 
zlepšenie fungovania vnútorného trhu 
a konkurencieschopnosti podnikov vrátane 
mikro, malých a stredných podnikov 
a rámec pre financovanie rozvoja, tvorby 
a šírenia európskej štatistiky v zmysle 
článku 13 nariadenia (ES) č. 223/2009 
(ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa zriaďuje program na 
zlepšenie fungovania vnútorného trhu v 
prospech všetkých občanov Únie a, v tejto 
súvislosti, konkurencieschopnosti 
podnikov vrátane mikropodnikov, malých 
a stredných podnikov, finančných služieb
a rámec pre financovanie zberu údajov,
rozvoja, tvorby a šírenia európskej 
štatistiky týkajúcej sa všetkých politík 
Únie v súlade s článkom 3 Zmluvy o 
Európskej únii a v zmysle článku 13 
nariadenia (ES) č. 223/2009 (ďalej len 
„program“).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „európska štatistika“ je štatistika 
rozvíjaná, tvorená a šírená v súlade 
s nariadením (ES) č. 223/2009;

(2) „európska štatistika“ je štatistika 
rozvíjaná, tvorená a šírená na úrovni Únie 
a v členských štátoch, a to v súlade s
článkom 1 Zmluvy o Európskej únii a 
nariadením (ES) č. 223/2009;
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) poskytovať kvalitnú, porovnateľnú 
a spoľahlivú štatistiku o Európe, ktorá je 
základom tvorby, monitorovania 
a hodnotenia všetkých politík Únie 
a pomáha tvorcom politík, podnikom, 
akademickej obci, občanom a médiám 
prijímať informované rozhodnutia 
a aktívne sa zúčastňovať na 
demokratickom procese.

b) rozvíjať, tvoriť a šíriť veľmi
kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú 
európsku štatistiku, ktorá je základom 
tvorby, monitorovania a hodnotenia 
všetkých politík Únie – vrátane obchodu a 
migrácie – a pomáha občanom, tvorcom 
politík a regulátorom, orgánom dohľadu, 
podnikom, akademickej obci, občianskej 
spoločnosti a médiám prijímať 
informované rozhodnutia a aktívne sa 
zúčastňovať na demokratickom procese.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) podporujú rozvoj kvalitných 
medzinárodných štandardov finančného 
výkazníctva a auditu, uľahčujú ich 
integráciu do práva Únie a podporujú 
inováciu a tvorbu najlepších postupov vo 
finančnom výkazníctve;

ii) podporujú rozvoj kvalitných 
medzinárodných štandardov finančného 
výkazníctva a auditu, uľahčujú ich 
integráciu do práva Únie a/alebo podporujú 
inováciu a rozvoj najlepších postupov vo 
finančnom výkazníctve, pokiaľ ide o malé 
i veľké spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) posilnenie postavenia, pomoc a 
vzdelávanie spotrebiteľov, podnikov a 
občianskej spoločnosti; zabezpečenia 
vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, 
udržateľnej spotreby a bezpečnosti 

i) posilnenie postavenia, pomoc a 
vzdelávanie spotrebiteľov, podnikov a 
občianskej spoločnosti; zabezpečenia 
vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, 
podporou udržateľnej spotreby a 
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výrobkov, najmä podporou príslušných 
orgánov presadzovania práva, organizácií
zastupujúcich spotrebiteľov a akcií 
zameraných na spoluprácu; zaistením, že 
všetci spotrebitelia majú prístup k náprave, 
a poskytovaním primeraných informácií o 
trhoch a spotrebiteľoch;

bezpečnosti výrobkov, najmä podporou 
príslušných orgánov presadzovania práva, 
organizácií zastupujúcich spotrebiteľov a 
akcií zameraných na spoluprácu; zaistením, 
že všetci spotrebitelia majú prístup k 
náprave, a poskytovaním primeraných, 
jasných a užívateľsky prístupných
informácií o trhoch a rôznych kategóriách 
finančných produktov;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) zvýšenia účasti spotrebiteľov, 
ostatných koncových používateľov 
finančných služieb a občianskej 
spoločnosti na tvorbe politiky v oblasti 
finančných služieb, ako aj podpory 
lepšieho pochopenia finančného sektora;

ii) zvýšenia účasti spotrebiteľov, 
ostatných koncových používateľov 
finančných služieb a občianskej 
spoločnosti na tvorbe politiky v oblasti 
finančných služieb; podpory lepšieho 
pochopenia finančného sektora a rôznych 
kategórií komercializovaných finančných 
produktov a zabezpečenia záujmov 
spotrebiteľov v oblasti retailových 
finančných služieb.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) vytvárať a oznamovať kvalitné 
štatistiky o Európe včasným, nestranným 
a nákladovo efektívnym spôsobom 
prostredníctvom posilnených partnerstiev 
v rámci Európskeho štatistického systému 
uvedených v článku 4 nariadenia (ES) 
č. 223/2009 a so všetkými príslušnými 
externými stranami, ako aj využívaním 
viacerých zdrojov údajov, pokročilých 
metód analýzy dát, inteligentných 

f) rozvíjať, vytvárať, šíriť
a oznamovať kvalitné európske štatistiky
včasným, nestranným a nákladovo 
efektívnym spôsobom prostredníctvom 
posilnených partnerstiev v rámci 
Európskeho štatistického systému 
uvedených v článku 4 nariadenia (ES) 
č. 223/2009 a so všetkými príslušnými 
externými stranami, ako aj využívaním 
viacerých zdrojov údajov, pokročilých 
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systémov a digitálnych technológií. metód analýzy dát, inteligentných 
systémov a digitálnych technológií a 
poskytovaním národného a podľa 
možností regionálneho členenia,

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vytváranie vhodných podmienok na 
posilnenie postavenia všetkých aktérov 
vnútorného trhu vrátane podnikov, 
občanov a spotrebiteľov, občianskej 
spoločnosti a verejných orgánov 
prostredníctvom transparentných 
informačných kampaní a kampaní na 
zvyšovanie povedomia, zdieľania 
najlepších postupov, podpory osvedčených 
postupov, výmeny a šírenia odborných 
znalostí a poznatkov, ako aj organizovania 
odbornej prípravy;

a) vytváranie vhodných podmienok na 
posilnenie postavenia všetkých aktérov 
vnútorného trhu vrátane občanov 
a spotrebiteľov, podnikov, občianskej 
spoločnosti a verejných orgánov 
prostredníctvom transparentných 
informačných kampaní a kampaní na 
zvyšovanie povedomia, zdieľania 
najlepších postupov, podpory osvedčených 
postupov, výmeny a šírenia odborných 
znalostí a poznatkov, ako aj organizovania 
odbornej prípravy;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) podpora účinného presadzovania 
a modernizácie právneho rámca Únie 
a jeho rýchle prispôsobenie neustále sa 
meniacemu prostrediu, okrem iného 
prostredníctvom zberu dát a analýz; štúdií, 
hodnotení a politických odporúčaní; 
organizácie predvádzacích činností 
a pilotných projektov; komunikačných 
činností; vývoja špecifických IT nástrojov 
na zaistenie transparentného a efektívneho 
fungovania vnútorného trhu.

d) podpora účinného presadzovania 
a modernizácie právneho rámca Únie 
a jeho rýchle prispôsobenie neustále sa 
meniacemu prostrediu – najmä v 
digitálnom kontexte –, okrem iného 
prostredníctvom zberu dát a analýz; štúdií, 
hodnotení a politických odporúčaní; 
organizácie predvádzacích činností 
a pilotných projektov; komunikačných 
činností; vývoja špecifických IT nástrojov 
na zaistenie transparentného a efektívneho 
fungovania vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 32
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) uľahčenie prístupu MSP na trhy, na 
ich podporu pri riešení globálnych 
a spoločenských výziev a pri 
internacionalizácii podnikov, ako aj na 
posilnenie vedúceho postavenia priemyslu 
Únie v globálnych hodnotových reťazcoch 
vrátane siete Enterprise Europe Network;

b) uľahčenie prístupu MSP na úniové 
a svetové trhy, na ich podporu pri riešení 
globálnych a spoločenských výziev a pri 
internacionalizácii podnikov, ako aj na 
posilnenie vedúceho postavenia priemyslu 
Únie v globálnych hodnotových reťazcoch 
vrátane siete Enterprise Europe Network;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riešenie prekážok na trhu, 
znižovanie administratívnej záťaže 
a vytváranie priaznivého podnikateľského 
prostredia, ktoré by MSP umožnilo 
využívať výhody vnútorného trhu;

c) riešenie prekážok na trhu vrátane 
geografických prekážok, znižovanie 
administratívnej záťaže a vytváranie 
priaznivého podnikateľského prostredia, 
ktoré by MSP zo všetkých regiónov EÚ 
umožnilo, aby boli schopné využívať 
výhody vnútorného trhu;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) uľahčenie rastu podnikov vrátane 
rozvoja zručností a priemyselnej 
transformácie vo všetkých odvetviach 
výroby a služieb;

d) uľahčenie rastu podnikov v súlade s 
Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj 
vrátane rozvoja zručností a digitálnej
a priemyselnej transformácie vo všetkých 
odvetviach výroby a služieb;

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V súvislosti s výdavkami v oblasti 
na podporu politiky hospodárskej súťaže, 
a najmä s činnosťami, na ktoré sa 
vzťahuje smernica Európskeho 
parlamentu a Rady s cieľom splnomocniť 
orgány hospodárskej súťaže členských 
štátov na účinnejšie presadzovanie práva 
a na zabezpečenie riadneho fungovania 
vnútorného trhu, Komisia zahrnie do 
svojej výročnej správy prehľad 
vykonaných akcií v rámci tohto programu 
a správu predloží Európskemu 
parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia (EUROSTAT) vykonáva 
informačné a komunikačné akcie súvisiace 
s vykonávaním špecifického cieľa 
uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. f) 
a s akciami a výsledkami v rámci neho, 
pokiaľ sa týkajú rozvoja, tvorby a šírenia 
európskej štatistiky v súlade so 
štatistickými zásadami stanovenými 
v nariadení (ES) č. 223/2009.

3. Komisia (EUROSTAT) vykonáva 
informačné a komunikačné akcie súvisiace 
s vykonávaním špecifického cieľa 
uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. f) 
a s akciami a výsledkami v rámci neho, 
pokiaľ sa týkajú zberu údajov, rozvoja, 
tvorby a šírenia európskej štatistiky 
v súlade so štatistickými zásadami 
stanovenými v nariadení (ES) č. 223/2009.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha II – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– lepšie meranie obchodu v oblasti 
služieb, zahraničných priamych investícií, 
globálnych hodnotových reťazcov, ako aj 
vplyvu globalizácie na hospodárstva Únie.

– lepšie meranie obchodu v oblasti 
tovaru a služieb, zahraničných priamych 
investícií, globálnych hodnotových 
reťazcov, ako aj vplyvu globalizácie na 
hospodárstva Únie.

Pozmeňujúci návrh 38
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Návrh nariadenia
Príloha II – zarážka 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– poskytovanie kvalitnej, včasnej 
a spoľahlivej štatistiky na podporu 
európskeho piliera sociálnych práv 
a politiky Únie v oblasti zručností vrátane 
štatistiky o trhu práce, zamestnanosti, 
vzdelávaní a odbornej príprave, príjmoch, 
životných podmienkach, chudobe, 
nerovnosti, sociálnej ochrane, nelegálnej 
práci a satelitných účtoch v oblasti 
zručností,

– poskytovanie kvalitnej, včasnej 
a spoľahlivej štatistiky na podporu 
európskeho piliera sociálnych práv 
a politiky Únie v oblasti zručností vrátane 
– ale nielen – štatistiky o trhu práce, 
zamestnanosti, vzdelávaní a odbornej 
príprave, príjmoch, životných 
podmienkach, chudobe, nerovnosti, 
sociálnej ochrane, nelegálnej práci 
a satelitných účtoch v oblasti zručností,
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