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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Návrh Komisie, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu 

osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových 

používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb, sa 

usiluje zaistiť financovanie organizácií Better Finance a Finance Watch v rokoch 2017 – 

2020. 

Better Finance a Finance Watch sú financované v rámci pilotného programu, ktorý sa začal v 

roku 2011. V roku 2015 dospelo posúdenie k záveru, že politické ciele pilotného projektu a 

prípravnej činnosti boli vo všeobecnosti splnené. Zdôraznilo však, že obe organizácie nie sú 

finančne udržateľné bez úniových finančných prostriedkov. Komisia navrhuje čiastočne 

financovať tieto dve organizácie kombinovanou sumou 6 miliónov EUR v období 2017 – 

2020. Financovanie bude pochádzať z rozpočtu EÚ. 

Spravodajkyňa v zásade podporuje tento návrh a domnieva sa, že je dôležité, aby IMCO 

uznal, že je nutné zohľadniť názor spotrebiteľov pri tvorbe právnych predpisov. Napriek tomu 

sa domnieva, že by sa mali zaviesť viaceré kontroly a protiváhy na zvýšenie účinnosti 

zastúpenia spotrebiteľov a na zabezpečenie toho, aby organizácie produkovali kvalitné 

informácie. Pri príprave tohto stanoviska takisto vzala do úvahy názory vyjadrené ostatnými 

členmi výboru IMCO. 

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad nad záujmami spotrebiteľov v celom rade 

odvetví, vrátane finančných služieb. Je preto vhodné, aby IMCO prijímal informované 

rozhodnutia s cieľom zabezpečiť, aby boli Finance Watch a Better Finance kontrolované v 

súlade s prísnymi normami ochrany spotrebiteľa.  

Ciele programu (článok 2) 

Program uvádza, že prispeje k informovaniu spotrebiteľov a iných finančných koncových 

používateľov, ako aj zainteresovaných strán zastupujúcich ich záujmy, o problémoch pri 

regulácii finančného sektora.  

Spravodajkyňa sa domnieva, že na splnenie cieľov musia byť obe organizácie schopné 

zastupovať spotrebiteľov. Better Finance a Finance Watch by mali spolupracovať so 

spotrebiteľskými sieťami členských štátov a linkami pomoci na identifikácii problémov 

smerom zdola nahor. Komisia navyše musí brať do úvahy záujmy a sťažnosti tretích strán. 

Príjemcovia (článok 3)  

Spravodajkyňa sa pýta, prečo sú jedinými príjemcami programu organizácie Better Finance a 

Finance Watch. Aj keď je pravda, že tieto organizácie boli jedinými dvoma účastníkmi 

výberového konania v rámci pilotného programu, spravodajkyňa sa domnieva, že budúcnosť 

tohto programu by mohla byť otvorenejšia a inkluzívnejšia, aby lepšie zaručila silný hlas 

spotrebiteľov.  

Spravodajkyňa berie na vedomie praktickú prácu európskych spotrebiteľských centier a je 

presvedčená, že ich priama skúsenosť by mohla poskytnúť súčinnosť pre príjemcov. 

Spravodajkyňa preto predložila návrhy v tejto oblasti. 
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Spravodajkyňa sa pýta, prečo by sa mali zlúčiť obaja príjemcovia. 

Navrhuje, aby pri príležitosti hodnotenia programu v polovici obdobia a v prípade, že 

program bude predĺžený po roku 2020, bol program otvorený aj iným príjemcom, ktorí 

spĺňajú stanovené kritériá. Ak iné združenia spotrebiteľov spĺňajú kritériá financovania 

(mimovládne, neziskové subjekty nezávislé od priemyslu, obchodu alebo podnikania), mali 

byť mať možnosť uchádzať sa oň.  

Finančné ustanovenia (článok 6) 

Spravodajkyňa sa domnieva, že spolufinancovanie by nemalo pochádzať iba zo zdrojov EÚ.  

Maximálna miera priameho spolufinancovania by mala byť 60 % oprávnených nákladov a 

maximálna miera kumulatívneho nepriameho financovania z prostriedkov EÚ nesmie 

presiahnuť 70 % oprávnených nákladov. 

Vykonávanie programu (článok 7) 

Spravodajkyňa sa obáva, že v súčasnom znení je článok 7 mätúci a môže viesť ku konfliktu 

záujmov. Treba spoľahlivý a nezávislý prístup, aby sa zabezpečilo, že Finance Watch a Better 

Finance budú pôsobiť ako nezávislý spotrebiteľský dohľad nad právnymi predpismi Komisie 

v oblasti finančných služieb. Zároveň musia byť dodržané požiadavky stanovené v nariadení 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (EÚ, Euratom) č. 

966/2012).  

Spravodajkyňa preto navrhuje v novom odseku v článku 3 (Príjemcovia), aby príjemcovia 

vypracúvali popis svojich plánovaných činností na nasledujúci rok s cieľom dosiahnuť 

politické ciele programu. Nato aby príjemcovia dostali podporu z tohto programu, treba 

predložiť Komisii popis činností raz ročne (do konca roka).  

Hodnotenie (článok 9) 

Spravodajkyňa navrhuje, aby ustanovenia o hodnotení v článku 9 boli skoršie a spojené s 

preskúmaním v polovici obdobia. 

Spravodajkyňa taktiež odporúča, aby hodnotiaca správa v polovici obdobia skúmala možnosť 

prípadného predĺženia alebo obnovenia programu a aby akékoľvek predĺženie, úprava alebo 

obnovenie programu po období 2017 – 2020 podliehali verejnej výzve na predkladanie ponúk 

na výber príjemcov. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 

aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 
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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Únia prispieva k zabezpečovaniu 

vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa a k 

tomu, aby sa spotrebitelia stali 

stredobodom jednotného trhu, a to 

podporou a dopĺňaním politík členských 

štátov v snahe zabezpečiť, aby občania 

mohli naplno využívať výhody vnútorného 

trhu a aby boli pritom ich právne a 

hospodárske záujmy riadne zohľadnené a 

chránené. Dobre fungujúci a dôveryhodný 

sektor finančných služieb je kľúčovou 

zložkou jednotného trhu. Vyžaduje pevný 

rámec pre reguláciu a dohľad, ktorý 

súčasne zabezpečuje finančnú stabilitu a je 

zameraný na podporu udržateľnej 

ekonomiky. Zároveň by mal poskytovať 

vysokú úroveň ochrany spotrebiteľom a 

ostatným koncovým používateľom 

finančných služieb vrátane retailových 

investorov, sporiteľov, poistníkov, 

účastníkov dôchodkových fondov, 

jednotlivých akcionárov, dlžníkov alebo 

MSP. 

(1) Únia prispieva k zabezpečovaniu 

vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa a k 

tomu, aby sa spotrebitelia stali 

stredobodom jednotného trhu, a to 

podporou a dopĺňaním politík členských 

štátov v snahe zabezpečiť, aby občania 

mohli naplno využívať výhody vnútorného 

trhu a aby boli pritom ich právne a 

hospodárske záujmy riadne zohľadnené a 

chránené. Dobre fungujúci a dôveryhodný 

sektor finančných služieb je kľúčovou 

zložkou jednotného trhu a cezhraničnej 

kapacity. Vyžaduje pevný rámec pre 

reguláciu a dohľad, ktorý súčasne 

zabezpečuje finančnú stabilitu a je 

zameraný na podporu udržateľnej 

ekonomiky. Zároveň by mal poskytovať 

vysokú úroveň ochrany spotrebiteľom a 

ostatným koncovým používateľom 

finančných služieb vrátane retailových 

investorov, sporiteľov, poistníkov, 

účastníkov dôchodkových fondov, 

jednotlivých akcionárov, dlžníkov alebo 

MSP. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Od roku 2007 je dôvera najmä 

spotrebiteľov, ako aj ostatných koncových 

používateľov finančných služieb otrasená 

finančnou a hospodárskou krízou. V 

záujme obnovy dôvery občanov v zdravie 

finančného sektora je preto dôležité zvýšiť 

zapojenie spotrebiteľov a ostatných 

koncových používateľov, ako aj 

zainteresovaných strán zastupujúcich ich 

(2) Od roku 2007 je dôvera najmä 

spotrebiteľov, ako aj ostatných koncových 

používateľov finančných služieb vrátane 

retailových investorov a sporiteľov, 
otrasená finančnou a hospodárskou krízou. 

V záujme obnovy dôvery občanov v 

zdravie a efektívnosť finančného sektora je 

preto dôležité zvýšiť zapojenie 

spotrebiteľov a ostatných koncových 
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záujmy do rozhodovacieho procesu Únie 

vo finančnom sektore. 

používateľov, ako aj zainteresovaných 

strán zastupujúcich ich záujmy do 

rozhodovacieho procesu Únie vo 

finančnom sektore. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Na dosiahnutie tohto cieľa Komisia 

spustila na konci roka 2011 skúšobný 

projekt, ktorého cieľom bolo poskytovať 

granty na podporu rozvoja finančného 

odborného centra v prospech spotrebiteľov, 

ostatných koncových používateľov a 

zainteresovaných strán, ktoré zastupujú ich 

záujmy, a na zlepšenie ich schopnosti 

zúčastňovať sa na tvorbe politiky Únie v 

oblasti finančných služieb. Hlavnými 

cieľmi politiky bolo zabezpečiť, aby sa 

tvorcom politiky Únie pri iniciovaní 

nových právnych predpisov poskytli iné 

stanoviská než tie, ktoré vyjadrujú 

odborníci z finančného sektora, aby bola 

širšia verejnosť lepšie informovaná o 

príslušných otázkach v oblasti finančnej 

regulácie, a aby sa zlepšila účasť 

spotrebiteľov na tvorbe politiky Únie v 

oblasti finančných služieb, čoho 

výsledkom budú dobre vyvážené právne 

predpisy. 

(3) Na dosiahnutie tohto cieľa Komisia 

spustila na konci roka 2011 skúšobný 

projekt, ktorého cieľom bolo poskytovať 

granty na podporu rozvoja finančného 

odborného centra v prospech spotrebiteľov, 

ostatných koncových používateľov a 

zainteresovaných strán, ktoré zastupujú ich 

záujmy, a na zlepšenie ich schopnosti 

zúčastňovať sa na tvorbe politiky Únie v 

oblasti finančných služieb a predchádzať 

zneužívaniu zo strany bánk. Hlavnými 

cieľmi politiky bolo zabezpečiť, aby sa 

tvorcom politiky Únie pri iniciovaní 

nových právnych predpisov poskytli iné 

stanoviská než tie, ktoré vyjadrujú 

odborníci z finančného sektora, aby bola 

širšia verejnosť lepšie informovaná o 

príslušných otázkach v oblasti finančnej 

regulácie, a aby sa zlepšila účasť 

spotrebiteľov na tvorbe politiky Únie v 

oblasti finančných služieb, čoho 

výsledkom budú dobre vyvážené právne 

predpisy. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) V dôsledku toho Komisia udelila v 

období rokov 2012 až 2015 

prostredníctvom verejnej výzvy na 

predkladanie návrhov granty na prevádzku 

(4) V dôsledku toho Komisia udelila v 

období rokov 2012 až 2015 

prostredníctvom verejnej výzvy na 

predkladanie návrhov granty na prevádzku 
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dvom neziskovým subjektom, a to Finance 

Watch a Better Finance. Tieto granty boli 

udelené v rámci skúšobného projektu počas 

dvoch rokov, a to v rokoch 2012 a 2013, a 

prípravnej akcie od roku 2014. Keďže 

prípravná akcia je obmedzená na tri roky3, 

je potrebný legislatívny akt na poskytnutie 

právneho základu pre financovanie 

takýchto akcií od roku 2017.  

dvom neziskovým subjektom, a to Finance 

Watch a Better Finance, s cieľom posilniť 

účasť spotrebiteľov v oblasti finančných 

služieb. Tieto granty boli udelené v rámci 

skúšobného projektu počas dvoch rokov, a 

to v rokoch 2012 a 2013, a prípravnej akcie 

od roku 2014. Keďže prípravná akcia je 

obmedzená na tri roky3, je potrebný 

legislatívny akt na poskytnutie právneho 

základu pre financovanie takýchto akcií od 

roku 2017.  

__________________ __________________ 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 

2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 

vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 

zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 

1). 

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. 

októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Organizácia Finance Watch bola 

zriadená v roku 2011 ako medzinárodné 

neziskové združenie podľa belgického 

práva. Jej poslaním je chrániť záujmy 

občianskej spoločnosti vo finančnom 

sektore.  Vďaka grantom Únie dokázala 

organizácia Finance Watch v krátkom čase 

vytvoriť kvalifikovaný tím odborníkov 

schopných vykonávať štúdie, politickú 

analýzu a komunikačné činnosti v oblasti 

finančných služieb. 

(5) Organizácia Finance Watch bola 

zriadená v roku 2011 ako medzinárodné 

neziskové združenie podľa belgického 

práva s grantmi Únie. Jej poslaním je 

chrániť záujmy občianskej spoločnosti vo 

finančnom sektore.  Vďaka grantom Únie 

dokázala organizácia Finance Watch v 

krátkom čase vytvoriť kvalifikovaný tím 

odborníkov schopných vykonávať štúdie, 

politickú analýzu a komunikačné činnosti v 

oblasti finančných služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Organizácia Better Finance je 

výsledkom postupných reorganizácií a 

premenovania predtým existujúcich 

európskych federácií investorov a 

akcionárov od roku 2009. Organizácia 

dokázala vďaka grantom Únie v súlade so 

svojou členskou základňou vytvoriť 

finančné odborné centrum zameriavajúce 

sa väčšinou na záujmy spotrebiteľov, 

jednotlivých investorov, jednotlivých 

akcionárov, sporiteľov a ostatných 

koncových používateľov finančných 

služieb. 

(6) Organizácia Better Finance je 

výsledkom postupných reorganizácií a 

premenovania predtým existujúcich 

európskych federácií investorov a 

akcionárov od roku 2009. Organizácia 

dokázala vďaka grantom Únie v súlade so 

svojou členskou základňou a svojimi 

zdrojmi vytvoriť finančné odborné centrum 

zameriavajúce sa väčšinou na záujmy 

spotrebiteľov, jednotlivých investorov, 

jednotlivých akcionárov, sporiteľov a 

ostatných koncových používateľov 

finančných služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) V hodnotení skúšobného projektu a 

následnej prípravnej akcie, ktoré sa 

vykonalo v roku 2015, sa dospelo k záveru, 

že ciele politiky boli všeobecne dosiahnuté. 

Organizácie Finance Watch a Better 

Finance pracujú na vzájomne sa 

dopĺňajúcich oblastiach politiky a 

zameriavajú sa na odlišné cieľové skupiny. 

Spolu pokrývajú od roku 2012 svojimi 

činnosťami väčšinu finančného politického 

programu Únie. 

(7) V hodnotení skúšobného projektu a 

následnej prípravnej akcie, ktoré sa 

vykonalo v roku 2015, sa dospelo k záveru, 

že ciele politiky boli všeobecne dosiahnuté. 

Organizácie Finance Watch a Better 

Finance pracujú na vzájomne sa 

dopĺňajúcich oblastiach politiky a 

zameriavajú sa na odlišné cieľové skupiny. 

Spolu pokrývajú od roku 2012 svojimi 

činnosťami väčšinu finančného politického 

programu Únie a v miere, v akej to 

umožňovali ich zdroje, sa tieto 

organizácie usilovali rozšíriť svoje 

činnosti s cieľom získať rozsiahle 

geografické zastúpenie v rámci Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Obe organizácie priniesli pridanú 

hodnotu pre súhrn činností svojich 

vnútroštátnych členov, ako aj pre 

spotrebiteľov Únie spôsobom, ktorý 

nedokázali dosiahnuť vnútroštátne 

zoskupenia na presadzovanie záujmov 

spotrebiteľov. Vnútroštátne organizácie 

zaoberajúce sa všetkými druhmi 

spotrebiteľských otázok nemajú dostatok 

technických znalostí v oblastiach politiky 

súvisiacich s finančnými službami. Okrem 

toho neboli na úrovni Únie dosiaľ zistené 

žiadne iné podobné organizácie. Z 

hodnotenia takisto vyplynulo, že na po 

sebe nasledujúce ročné výzvy na 

predkladanie návrhov od roku 2012 

nezareagoval žiadny iný žiadateľ, z čoho 

zrejme vyplýva, že v súčasnosti nie je 

žiadna iná organizácia schopná 

vykonávať podobné činnosti v rámci celej 

Únie. 

(8) Obe organizácie priniesli pridanú 

hodnotu pre súhrn činností svojich 

vnútroštátnych členov, ako aj pre 

spotrebiteľov Únie. Vnútroštátne 

organizácie zaoberajúce sa širokým 

rozsahom spotrebiteľských otázok často 

nemajú dostatok technických znalostí v 

oblastiach politiky súvisiacich špecificky s 

finančnými službami a súvisiacom procese 

tvorby politiky Únie. Okrem toho neboli na 

úrovni Únie dosiaľ zistené žiadne iné 

podobné organizácie. Hoci z hodnotenia 

vyplynulo, že na po sebe nasledujúce ročné 

výzvy na predkladanie návrhov od roku 

2012 nezareagoval žiadny iný žiadateľ, 

program by mal byť prístupný aj iným 

potenciálnym príjemcom po skončení 

obdobia 2017 – 2020, ak spĺňajú 

požiadavky programu. 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh bol upravený tak, aby bol text primeranejší a vyváženejší 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Napriek pravidelnému úsiliu sa ani 

jednej z organizácií nepodarilo prilákať 

stabilné a významné financovanie od iných 

darcov, ktorí sú nezávislí od finančného 

sektora, a preto sú naďalej výrazne závislé 

od financovania Únie. Spolufinancovanie z 

Únie je preto nevyhnutné na zabezpečenie 

potrebných zdrojov na dosiahnutie 

želaných cieľov politiky v nasledujúcich 

rokoch, pretože sa ním poskytne finančná 

stabilita organizáciám, ktoré dosiaľ 

dokázali spustiť príslušné činnosti v 

(9) Napriek pravidelnému úsiliu sa ani 

jednej z organizácií nepodarilo prilákať 

stabilné a významné financovanie od iných 

darcov, ktorí sú nezávislí od finančného 

sektora, a preto sú naďalej výrazne závislé 

od financovania Únie, ak majú byť 

finančne udržateľné. Spolufinancovanie z 

Únie je preto nevyhnutné na zabezpečenie 

potrebných zdrojov na dosiahnutie 

želaných cieľov politiky v nasledujúcich 

rokoch, pretože sa ním poskytne finančná 

stabilita organizáciám, ich odborníkom a 
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krátkom čase. Je preto potrebné zriadiť 

program Únie na obdobie rokov 2017 – 

2020 na podporu činností organizácií 

Finance Watch a Better Finance 

(„program“). 

administratívnym zamestnancom, ktorí 
dosiaľ dokázali spustiť príslušné činnosti v 

krátkom čase. Je preto potrebné zriadiť 

program Únie na obdobie rokov 2017 – 

2020 na podporu činností organizácií 

Finance Watch a Better Finance 

(„program“). Finančná stabilita má 

kľúčový význam pre ochranu týchto 

odborných znalostí, ako aj pre plánovanie 

projektov oboch organizácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Pokračujúce financovanie 

organizácií Finance Watch a Better 

Finance počas obdobia rokov 2017 – 2020 

rovnakým spôsobom ako pri prípravnej 

akcii by zabezpečilo zachovanie 

pozitívnych vplyvov činností týchto 

organizácií, ktoré boli dosiaľ posúdené. 

Finančné krytie na vykonávanie programu 

by bolo založené na priemerných 

skutočných nákladoch, ktoré vznikli 

každému príjemcovi v období rokov 2012 

až 2015. Miera spolufinancovania by mala 

zostať nezmenená. 

(10) Pokračujúce financovanie 

organizácií Finance Watch a Better 

Finance počas obdobia rokov 2017 – 2020 

rovnakým spôsobom ako pri prípravnej 

akcii by zabezpečilo zachovanie 

pozitívnych vplyvov činností týchto 

organizácií vo finančnom sektore, ktoré 

boli dosiaľ posúdené. Finančné krytie na 

vykonávanie programu by bolo založené na 

priemerných skutočných nákladoch, ktoré 

vznikli každému príjemcovi v období 

rokov 2012 až 2015. Miera 

spolufinancovania by mala zostať 

nezmenená. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Každoročne pred 31. decembrom 

by mal každý príjemca predložiť opis 

činností naplánovaných na nasledujúci rok 

na dosiahnutie cieľov politiky programu. 

Tieto činnosti by mali byť podrobne 

opísané vrátane ich cieľov, očakávaných 

výsledkov a vplyvu, odhadovaných 

(14) Každoročne pred 30. novembrom 

by mal každý príjemca predložiť opis 

činností naplánovaných na nasledujúci rok 

na dosiahnutie cieľov politiky programu. 

Tieto činnosti by mali byť podrobne 

opísané vrátane ich cieľov, očakávaných 

výsledkov a vplyvu, odhadovaných 
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nákladov a časového rámca, ako aj 

príslušných ukazovateľov na ich 

posúdenie. 

nákladov a časového rámca, ako aj 

príslušných ukazovateľov na ich 

posúdenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15 a) Najneskôr 18 mesiacov pred 

koncom programu by mala Komisia 

predložiť Európskemu parlamentu a Rade 

hodnotiacu správu o dosiahnutí cieľov 

programu. Toto hodnotenie by malo 

posúdiť, či má program pokračovať po 

období rokov 2017 – 2020. Akékoľvek 

predĺženie, úprava alebo obnovenie 

programu po období rokov 2017 až 2020 

by mali podliehať verejnej výzve na 

predkladanie ponúk na výber príjemcov. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Program sa vzťahuje na tieto 

činnosti: 

2. Na dosiahnutie cieľov program 

spolufinancuje tieto činnosti: 

Odôvodnenie 

Činnosti, ktoré podporuje program, musia byť zamerané na spotrebiteľov a konečných 

používateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) zapojenie koncových používateľov 
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prostredníctvom spolupráce s existujúcimi 

spotrebiteľskými sieťami a linkami 

pomoci v členských štátoch a v oblasti 

finančných služieb s cieľom identifikovať 

otázky relevantné pre tvorbu politiky 

Únie, pokiaľ ide o ochranu záujmov 

spotrebiteľov v oblasti finančných služieb; 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) činnosti v oblasti zvýšenia 

povedomia a šírenia informácií, a to aj pre 

široké neodborné publikum; 

b) činnosti v oblasti zvýšenia 

povedomia a šírenia informácií, a to aj pre 

široké publikum konečných používateľov 

finančných služieb a neodborníkov; 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) činnosti na posilnenie interakcie 

medzi členmi organizácií uvedených v 

článku 3 a činnosti na presadzovanie 

podpory postavenia uvedených členov na 

úrovni Únie. 

c) činnosti na posilnenie interakcie 

medzi členmi organizácií uvedených v 

článku 3, ako aj podporné činnosti a 

činnosti politického poradenstva, najmä 

posilnenie postavenia uvedených členov na 

úrovni Únie a podpora verejných záujmov 

v rozpočtových pravidlách za 

predpokladu, že činnosti mimo politiky 

Únie v oblasti finančných služieb, nie sú 

oprávnené. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ďalej zvýšiť účasť spotrebiteľov a a) ďalej zvýšiť účasť spotrebiteľov – v 
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ostatných koncových používateľov 

finančných služieb, ako aj 

zainteresovaných strán zastupujúcich ich 

záujmy na tvorbe politiky Únie v oblasti 

finančných služieb; 

Únii a v členských štátoch – a ostatných 

koncových používateľov finančných 

služieb, ako aj zainteresovaných strán 

zastupujúcich záujmy spotrebiteľov a 

ostatných koncových používateľov 

finančných služieb na tvorbe politiky Únie 

v oblasti finančných služieb; 

Odôvodnenie 

Ciele musia byť presnejšie, aby sa dosiahla široká základňa spotrebiteľov v členských štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) prispievať k informovaniu 

spotrebiteľov a ostatných koncových 

používateľov finančných služieb, ako aj 

zainteresovaných strán zastupujúcich ich 

záujmy o príslušných otázkach v oblasti 

regulácie finančného sektora. 

b) prispievať k informovaniu 

spotrebiteľov a ostatných koncových 

používateľov finančných služieb, ako aj 

zainteresovaných strán zastupujúcich ich 

záujmy o príslušných otázkach v oblasti 

regulácie finančného sektora, a o 

škodlivých praktikách podnikov voči 

spotrebiteľom vrátane cezhraničných; 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ciele stanovené v odseku 1 musia 

byť sledované najmä prostredníctvom 

každoročného opisu akcií, ktoré vykonali 

príjemcovia programu, a výročnej správy 

o činnosti, ktorá musí zahŕňať 

kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele v 

prípade každej činnosti plánovanej a 

vykonanej príjemcami. 

vypúšťa sa 

(presunuté do článku 9 ods. -1 (nového) pozri pozmeňujúci návrh 15) 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Aby mohli program využívať, títo 

príjemcovia musia zostať mimovládnymi, 

neziskovými právnymi subjektmi 

nezávislými od odvetvia, obchodu alebo 

hospodárstva. Nesmú mať žiadne iné 

protichodné záujmy. Zastupujú 

prostredníctvom svojich členov záujmy 

spotrebiteľov a ostatných koncových 

používateľov Únie v oblasti finančných 

služieb. Komisia zabezpečí neustále 

dodržiavanie týchto kritérií počas trvania 

programu tak, že ich zaradí do ročných 

pracovných programov uvedených v 

článku 7 a každoročne pred udelením 

grantov na akcie podľa článku 4 posúdi, či 

príjemcovia spĺňajú tieto kritériá. 

2. Aby mohli program využívať, títo 

príjemcovia musia byť mimovládnymi, 

neziskovými právnymi subjektmi 

nezávislými od odvetvia, obchodu alebo 

hospodárstva. Nesmú mať žiadne iné 

protichodné záujmy. Zastupujú 

prostredníctvom sietí svojich členov 

záujmy spotrebiteľov a ostatných 

koncových používateľov Únie v oblasti 

finančných služieb. S cieľom zahrnúť 

záujmy relevantných spotrebiteľov a 

koncových používateľov v čo najväčšom 

počte členských štátov sa príjemcovia 

snažia rozšíriť svoje siete aktívnych 

členov v členských štátoch a usilujú 

zabezpečiť vyvážené geografické pokrytie. 

Komisia zabezpečí neustále dodržiavanie 

týchto kritérií počas trvania programu tak, 

že ich zaradí do ročných pracovných 

programov uvedených v článku 7 a 

každoročne pred udelením grantov na akcie 

podľa článku 4 posúdi, či príjemcovia 

spĺňajú tieto kritériá. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak sa obaja príjemcovia uvedení v 

odseku 1 zlúčia, príjemcom programu sa 

stane výsledný právny subjekt. 

vypúšťa sa 

 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Aby mohli program využívať, 

príjemcovia musia každý rok pred 31. 

decembrom predložiť Komisii návrh s 

opisom činností uvedených v článku 1 

plánovaných na nasledujúci rok. 

2. Aby mohli program využívať, 

príjemcovia do 30. novembra každého 

roka predložia Komisii popis činností 

uvedených v článku 1 plánovaných na 

nasledujúci rok s cieľom dosiahnuť 

politické ciele programu. Tieto činnosti 

musia byť podrobne opísané vrátane ich 

cieľov, odhadovaných nákladov a 

časového rámca, ako aj príslušných 

ukazovateľov na ich posúdenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na vykonávanie programu prijíma 

Komisia ročné pracovné programy. V 

uvedených ročných pracovných 

programoch sú stanovené ciele, ktoré sa 

majú sledovať, očakávané výsledky akcií 

vykonaných príjemcami, spôsob 

vykonávania uvedených akcií a celková 

suma potrebná na vykonanie uvedených 

akcií. Musia obsahovať aj opis akcií, ktoré 

sa majú financovať, údaj o sume pridelenej 

na každú akciu a orientačný harmonogram 

vykonávania. Vo vzťahu ku grantom na 

akcie musia byť v ročných pracovných 

programoch stanovené priority a základné 

kritériá udelenia grantov. Maximálna miera 

spolufinancovania je 60 % oprávnených 

nákladov. 

3. Komisia vykonáva program 

prostredníctvom ročných pracovných 

programov v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) č. 966/2012. V ročných 

pracovných programoch sa stanovia 

sledované ciele, očakávané výsledky, 

spôsob vykonávania a celková výška plánu 

financovania. Musia obsahovať aj opis 

akcií, ktoré sa majú financovať, údaj o 

sume pridelenej na každú akciu a 

orientačný harmonogram vykonávania. Vo 

vzťahu ku grantom na akcie musia byť v 

ročných pracovných programoch zahrnuté 

priority a základné kritériá udelenia 

grantov a maximálna miera 

spolufinancovania. Maximálna miera 

priameho spolufinancovania je 60 % 

oprávnených nákladov. Maximálna miera 

kumulatívneho nepriameho financovania 

zo strany Únie je ohraničená výškou 70 % 

celkových oprávnených nákladov a 

Komisia obmedzuje svoj ročný príspevok 

poskytovaný podľa tohto programu tak, 

aby bol v súlade s touto maximálnou 

sumou. 
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Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – názov 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Hodnotenie Monitorovanie a hodnotenie 

Odôvodnenie 

Návrh rozšíriť názov o monitorovaciu činnosť, a nielen len záverečné hodnotenie programu, 

ako je zvykom v prípade iných programov financovania EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek -1 (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. Komisia zabezpečí, aby sa program 

pravidelne monitoroval z hľadiska 

plnenia cieľov stanovených v článku 2, 

najmä prostredníctvom ročného popisu 

akcií vykonaných príjemcami programu 

a výročnej správy o činnosti, ktorá 

obsahuje kvantitatívne a kvalitatívne 

ukazovatele pre každú z činností 

plánovaných a uskutočnených 

príjemcami. Monitorovanie zahŕňa 

vypracovanie správy uvedenej v odseku 1. 

(Presunuté z článku 2 ods. 2 a mierne preformulované.) 

Odôvodnenie 

Tento nový odsek má zabezpečiť pravidelné monitorovanie programu na základe znenia 

navrhovaného Komisiou v článku 2.2 (Ciele). 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Najneskôr dvanásť mesiacov pred 

koncom programu predloží Komisia 

Európskemu parlamentu a Rade 

hodnotiacu správu o dosiahnutí cieľov 

programu. V uvedenej správe sa hodnotí 

celková vhodnosť a pridaná hodnota 

programu, účinnosť a efektívnosť jeho 

vykonávania a celková a individuálna 

účinnosť výsledkov príjemcov z hľadiska 

dosiahnutia cieľov stanovených v článku 2. 

1. Najneskôr osemnásť mesiacov 

pred koncom programu predloží Komisia 

Európskemu parlamentu a Rade 

hodnotiacu správu o dosiahnutých 

výsledkoch, kvalitatívnych a 

kvantitatívnych aspektoch vykonávania 

programu a o dosiahnutí cieľov programu. 

V uvedenej správe sa hodnotí celková 

vhodnosť a pridaná hodnota programu, 

účinnosť a efektívnosť jeho vykonávania a 

celková a individuálna účinnosť výsledkov 

príjemcov z hľadiska dosiahnutia cieľov 

stanovených v článku 2. Hodnotiaca 

správa navyše posúdi možné predĺženie 

alebo obnovenie programu. Akékoľvek 

predĺženie, úprava alebo obnovenie 

programu po období rokov 2017 až 2020 

podliehajú verejnej výzve na predkladanie 

ponúk na výber príjemcov. 
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