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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre 
jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a 
európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) 
č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) 
č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0441),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 168 ods. 4 písm. b) a články 
114, 173 a 338 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0254/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z xxxx1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z xxxx2,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rozpočet a Výboru pre dopravu a 
cestovný ruch (A8 - 0000/2018),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

                                               
1 [Ú. v. EÚ C 0.0.0.0000, s. 0].
2 [Ú. v. EÚ C 0.0.0.0000, s. 0].
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Je preto vhodné vytvoriť program 
pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť
podnikov vrátane mikro, malých 
a stredných podnikov a európsku štatistiku 
(ďalej len „program“). Program by sa mal 
zriadiť na obdobie siedmich rokov od roku 
2021 do roku 2027.

(7) Je preto vhodné zriadiť program 
zameraný na jednotný trh, posilnenie 
vnútorného trhu a zlepšenie jeho 
fungovania v oblastiach 
konkurencieschopnosti podnikov, najmä 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, normalizácie, ochrany 
spotrebiteľa, potravinového 
dodávateľského reťazca a európskej 
štatistiky (ďalej len „program“). Program 
by sa mal zriadiť na obdobie siedmich 
rokov od roku 2021 do roku 2027.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

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 

(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 vrátane 
sektora cestovného ruchu, 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Moderný vnútorný trh podporuje 
hospodársku súťaž a prináša výhody pre 
spotrebiteľov, podniky a zamestnancov. 
Lepšie využívanie stále sa vyvíjajúceho 
jednotného trhu so službami by malo 
pomôcť európskym podnikom vytvárať 
pracovné miesta a cezhranične sa rozrastať, 
poskytovať širší výber služieb za lepšie 
ceny a zachovávať vysoké normy pre 
spotrebiteľov a pracovníkov. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by mal program 
prispieť k odstráneniu zostávajúcich 

(9) Moderný vnútorný trh je založený 
na zásadách spravodlivosti a 
transparentnosti a podporuje hospodársku 
súťaž a prináša výhody pre spotrebiteľov, 
podniky a zamestnancov. Lepšie 
využívanie stále sa vyvíjajúceho 
jednotného trhu so službami by malo 
pomôcť európskym podnikom vytvárať 
pracovné miesta a cezhranične sa rozrastať, 
poskytovať širší výber služieb za lepšie 
ceny a zachovávať vysoké normy pre 
spotrebiteľov a pracovníkov. Na 
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prekážok a k zabezpečeniu regulačného 
rámca, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým 
inovačným obchodným modelom.

dosiahnutie tohto cieľa by mal program 
prispieť k lepšiemu monitorovaniu vývoja 
na vnútornom trhu vrátane vplyvu nových 
technológií a inovatívnych obchodných 
modelov, identifikácii a odstraňovaniu
zostávajúcich prekážok, ako aj 
zabezpečeniu regulačného rámca, ktorý sa 
dokáže prispôsobiť novým inovačným 
obchodným modelom, vrátane sociálneho 
podnikania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade mnohých priemyselných 
výrobkov boli regulačné prekážky na 
vnútornom trhu odstránené 
prostredníctvom preventívnych 
mechanizmov, prijatia spoločných 
pravidiel a v prípade, že takéto pravidlá 
Únie neexistujú, prostredníctvom zásady 
vzájomného uznávania. V oblastiach, 
v ktorých neexistujú žiadne právne 
predpisy Únie, zásada vzájomného 
uznávania znamená, že tovar, ktorý sa 
v súlade s právnymi predpismi uvádza na 
trh v jednom členskom štáte, požíva právo 
na voľný pohyb a môže sa predávať v inom 
členskom štáte. Nedostatočné uplatňovanie 
vzájomného uznávania však sťažuje snahu 
podnikov o vstup na trhy v iných členských 
štátoch. Napriek vysokému stupňu 
integrácie trhu v oblasti tovaru táto 
skutočnosť vedie k strate príležitostí pre 
hospodárstvo ako celok. Program by sa mal 
preto zamerať na zlepšenie uplatňovania 
vzájomného uznávania v oblasti tovaru 
a na zníženie počtu nelegálnych 
a nevyhovujúcich tovarov vstupujúcich na 
trh.

(10) V prípade mnohých priemyselných 
výrobkov boli regulačné prekážky na 
vnútornom trhu odstránené 
prostredníctvom preventívnych 
mechanizmov, prijatia spoločných 
pravidiel a noriem a v prípade, že takéto 
pravidlá Únie neexistujú, prostredníctvom 
zásady vzájomného uznávania. 
V oblastiach, v ktorých neexistujú žiadne 
právne predpisy Únie, zásada vzájomného 
uznávania znamená, že tovar, ktorý sa 
v súlade s právnymi predpismi uvádza na 
trh v jednom členskom štáte, požíva právo 
na voľný pohyb a môže sa predávať v inom 
členskom štáte za predpokladu, že tento 
členský štát nenamieta uvedenie tohto 
tovaru na svoj trh. Nedostatočné 
uplatňovanie vzájomného uznávania však 
sťažuje snahu podnikov o vstup na trhy 
v iných členských štátoch. Napriek 
vysokému stupňu integrácie trhu v oblasti 
tovaru táto skutočnosť vedie k strate 
príležitostí pre hospodárstvo ako celok. 
Program by sa mal preto zamerať na 
zlepšenie uplatňovania vzájomného 
uznávania v oblasti tovaru a na zníženie 
počtu nelegálnych a nevyhovujúcich 
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tovarov vstupujúcich na trh, a to 
prostredníctvom cielenej osvety a 
odbornej prípravy, podpory kontaktných 
miest pre výrobky a lepšej spolupráce 
medzi príslušnými orgánmi pre vzájomné 
uznávanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Nové problémy v oblasti regulácie 
a presadzovania právnych predpisov sa 
týkajú rýchlo sa meniaceho prostredia 
digitálnej revolúcie, pokiaľ ide o také 
otázky, ako je kybernetická bezpečnosť, 
internet vecí alebo umelá inteligencia. Ak 
by došlo k vzniku škody, prísne pravidlá 
týkajúce sa bezpečnosti výrobkov 
a zodpovednosti za ne sú nevyhnutnými na 
zabezpečenie politickej reakcie, ktorá 
európskym občanom vrátane spotrebiteľov 
a podnikov umožní mať osoh z týchto 
pravidiel. Program by mal preto prispievať 
k rýchlemu prispôsobeniu a presadzovaniu 
režimu Únie v oblasti zodpovednosti za 
výrobky, ktorý podporuje inovácie.

(11) Nové problémy v oblasti regulácie 
a presadzovania právnych predpisov sa 
týkajú rýchlo sa meniaceho prostredia 
digitálnej revolúcie, pokiaľ ide o také 
otázky, ako je kybernetická bezpečnosť, 
internet vecí alebo umelá inteligencia. Ak 
by došlo k vzniku škody, prísne pravidlá 
týkajúce sa bezpečnosti výrobkov 
a jasnosť, pokiaľ ide o zodpovednosť za 
ne, ako aj prísne presadzovanie pravidiel,
sú nevyhnutnými na zabezpečenie 
politickej reakcie, ktorá európskym 
občanom vrátane spotrebiteľov a podnikov 
umožní mať osoh z týchto pravidiel. 
Program by mal preto prispievať 
k rýchlemu prispôsobeniu a presadzovaniu 
režimu Únie v oblasti zodpovednosti za 
výrobky, ktorý podporuje inovácie, pričom 
zabezpečí ochranu a bezpečnosť 
používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Uvedenie takých výrobkov na trh, 
ktoré nie sú v súlade s právom Únie, 
znevýhodňuje tých, ktorí dodržiavajú 
pravidlá, a môže ohroziť spotrebiteľov.
Mnohí podnikatelia nedodržiavajú 
predpisy buď preto, že o nich nevedia, 
alebo úmyselne, aby získali konkurenčnú 
výhodu. Orgány dohľadu nad trhom sú 
často nedostatočne financované 
a obmedzené štátnymi hranicami, zatiaľ čo 
podnikatelia obchodujú na úrovni Únie 
alebo dokonca na globálnej úrovni. Najmä 
v prípade elektronického obchodu majú 
orgány dohľadu nad trhom veľké ťažkosti 
vysledovať nevyhovujúce výrobky 
dovezené z tretích krajín a identifikovať 
zodpovedný subjekt v rámci svojej 
jurisdikcie. Program by mal preto byť 
zameraný na posilnenie súladu výrobkov 
prostredníctvom poskytovania správnych 
stimulov pre podnikateľov, zintenzívnenia
kontrol súladu a podpory užšej 
cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi 
presadzovania práva. Program by mal 
takisto prispieť ku konsolidácii 
existujúceho rámca pre činnosti dohľadu 
nad trhom, podporiť spoločné akcie 
orgánov dohľadu nad trhom z rôznych 
členských štátov, zlepšiť výmenu 
informácií a podporiť zbližovanie a užšiu 
integráciu činností dohľadu nad trhom.

(12) Uvádzanie výrobkov, ktoré nie sú v
súlade s právom Únie, bez ohľadu na to, či 
sa výrobky uvádzajú na trh tradičnými 
alebo elektronickými prostriedkami a na 
to, či sú vyrobené v Únii alebo vstupujú 
na trh z tretích krajín, ohrozuje 
európskych občanov a spotrebiteľov.
Hospodárske subjekty, ktoré predávajú 
vyhovujúce výrobky, čelia konkurenčnej 
nevýhode zo strany tých, ktorí tieto 
pravidlá nedodržiavajú, buď preto, že 
o nich nevedia, alebo úmyselne, aby získali 
konkurenčnú výhodu. Orgány dohľadu nad 
trhom sú často nedostatočne financované 
a obmedzené štátnymi hranicami, zatiaľ čo 
podnikatelia obchodujú na úrovni Únie 
alebo dokonca na globálnej úrovni. Najmä 
v prípade elektronického obchodu majú 
orgány dohľadu nad trhom veľké ťažkosti 
vysledovať nevyhovujúce výrobky 
dovezené z tretích krajín, identifikovať 
zodpovedný subjekt v rámci svojej 
jurisdikcie alebo vykonať posúdenie rizika 
alebo bezpečnostné skúšky vzhľadom na 
nedostatok fyzického prístupu k 
výrobkom. Program by mal byť preto 
zameraný na posilnenie súladu výrobkov 
prostredníctvom posilnenia dohľadu nad 
trhom, poskytovaním jasných, 
transparentných a komplexných pravidiel 
hospodárskym subjektom, zintenzívnením
kontrol súladu a podporou užšej 
cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi 
presadzovania práva. Program by mal 
takisto prispieť ku konsolidácii 
existujúceho rámca pre činnosti dohľadu 
nad trhom, podporiť spoločné akcie 
orgánov dohľadu nad trhom z rôznych 
členských štátov, zlepšiť výmenu 
informácií a podporiť zbližovanie a užšiu 
integráciu činností dohľadu nad trhom,
najmä prísnym vykonávaním ustanovení 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/858 1a s cieľom zamedziť 
predaju nevyhovujúcich výrobkov 
európskym občanom.
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__________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 
o schvaľovaní motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel, ako aj systémov, 
komponentov a samostatných technických 
jednotiek určených pre takéto vozidlá 
a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa 
menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) 
č. 595/2009 a zrušuje smernica 
2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Bezpečnosť výrobkov je spoločným 
záujmom. Orgány posudzovania zhody 
overujú, či výrobky spĺňajú bezpečnostné 
požiadavky pred ich uvedením na trh. Je 
preto mimoriadne dôležité, aby orgány 
posudzovania zhody boli spoľahlivé 
a spôsobilé. Únia zaviedla systém 
akreditácie orgánov posudzovania zhody, 
pričom overuje ich spôsobilosť, 
nestrannosť a nezávislosť. Hlavnou výzvou 
je teraz udržať celý akreditačný systém 
v súlade s najnovšími technológiami 
a zaistiť, aby sa uplatňoval s rovnakou 
mierou prísnosti v celej Únii. Program by 
mal preto podporovať opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby orgány 
posudzovania zhody naďalej plnili 
regulačné požiadavky, a posilniť európsky 
akreditačný systém, najmä v nových 
oblastiach politiky, a to prostredníctvom 
podpory Európskej spolupráce pre 
akreditáciu (EA) uvedenej v článku 14 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 765/2008.

(13) Bezpečnosť výrobkov je spoločným 
záujmom. Orgány posudzovania zhody 
overujú, či výrobky spĺňajú bezpečnostné 
požiadavky pred ich uvedením na trh. Je 
preto mimoriadne dôležité, aby orgány 
posudzovania zhody boli spoľahlivé 
a spôsobilé. Únia zaviedla systém 
akreditácie orgánov posudzovania zhody, 
pričom overuje ich spôsobilosť, 
nestrannosť a nezávislosť. Na 
vnútroštátnej úrovni sa však nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
765/2008 vykonáva nejednotne. Tieto 
rozdiely sa týkajú rozdelenia právomocí 
medzi orgány dohľadu nad trhom a 
interné koordinačné mechanizmy na 
vnútroštátnej úrovni, úrovne použitých 
finančných zdrojov určených na dohľad 
nad trhom, stratégií a prístupov dohľadu 
nad trhom, ako aj právomocí v oblasti 
nevyhovujúcich výrobkov a úrovne 
sankcií za porušenia, čo má za následok 
roztrieštené presadzovanie 
harmonizačných právnych predpisov 
Únie. Toto roztrieštenie vedie k tomu, že 
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dohľad nad trhom je v niektorých 
členských štátoch prísnejší než v iných, čo 
môže znížiť odstrašujúci účinok právnej 
úpravy, vytvárať nerovnaké podmienky 
pre podniky v niektorých členských 
štátoch a nerovnováhu, čo sa týka úrovne 
bezpečnosti výrobkov v celej Únii.
Hlavnou výzvou je teraz udržať celý 
akreditačný systém v súlade s najnovšími 
technológiami a zaistiť, aby sa uplatňoval 
s rovnakou mierou prísnosti v celej Únii. 
Program by mal preto podporovať 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
orgány posudzovania zhody naďalej plnili 
regulačné požiadavky, a posilniť európsky 
akreditačný systém, najmä v nových 
oblastiach politiky, a to prostredníctvom 
podpory Európskej spolupráce pre 
akreditáciu (EA) uvedenej v článku 14 
nariadenia (ES) č. 765/2008.

__________________ __________________

48 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 
ktorým sa stanovujú požiadavky 
akreditácie a dohľadu nad trhom 
v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) 
č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, 
s. 30).

48 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 
ktorým sa stanovujú požiadavky 
akreditácie a dohľadu nad trhom 
v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) 
č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, 
s. 30).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

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

(14) Rozvoj elektronického obchodu 
predstavuje určité výzvy, pokiaľ ide o 
ochranu zdravia a bezpečnosti koncových 
používateľov v dôsledku nevyhovujúcich 
výrobkov. Keďže pre spotrebiteľské trhy 
vďaka rozvoju online obchodných 
a cestovných služieb prakticky neexistujú 
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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.

hranice, je dôležité zabezpečiť, aby 
spotrebitelia s bydliskom v Únii mohli 
využívať rovnakú 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, so 
zreteľom na výmenu informácií o 
nevyhovujúcich výrobkoch, o najnovšom 
vedeckom vývoji a nových technológiách, 
o vznikajúcich rizikách a ďalších 
aspektoch súvisiacich s kontrolnými 
činnosťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

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 
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 

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

hodnotenie fungovania vnútorného trhu na 
mieste. Existujúce nástroje riadenia 
vnútorného trhu už teraz zohrávajú 
dôležitú úlohu pri uľahčovaní 
dosahovania týchto cieľov. Program by 
mal podporovať zlepšenie kvality, 
viditeľnosti, transparentnosti a 
bezpečnosti nástrojov na riadenie 
vnútorného trhu s cieľom držať krok s 
vývojom technológií a trhu, ako aj novými 
výzvami v oblasti regulácie a 
presadzovania právnych predpisov. 
Program by preto mal, okrem iného,
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 digitálnym vývojom, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Mnohé z problémov v oblasti 
konkurencieschopnosti Únie súvisia 
s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu 
k financiám, keďže zápasia 
s preukazovaním svojej úverovej bonity 
a majú nedostatočný kolaterál. Ďalšie 
výzvy pri financovaní vyplývajú z potreby 
MSP udržať si konkurencieschopnosť 
zapojením sa napr. do digitalizácie, 
internacionalizácie a inovačných činností 

(24) Mnohé z problémov v oblasti 
konkurencieschopnosti Únie súvisia 
s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu 
k financiám, keďže zápasia 
s preukazovaním svojej úverovej bonity 
a majú nedostatočný kolaterál. Ďalšie 
výzvy pri financovaní vyplývajú z potreby 
MSP udržať si konkurencieschopnosť 
zapojením sa napr. do digitalizácie, 
internacionalizácie a inovačných činností 
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a zvyšovania úrovne ich pracovnej sily. 
Obmedzený prístup k financiám má 
negatívny vplyv na tvorbu, rast a mieru 
prežitia podnikov, ako aj na pripravenosť 
nových podnikateľov prevziať 
životaschopné spoločnosti v rámci prevodu 
podniku.

a zvyšovania úrovne ich pracovnej sily. 
Obmedzený prístup k financiám má 
negatívny vplyv na tvorbu, rast a mieru 
prežitia podnikov, ako aj na pripravenosť 
nových podnikateľov prevziať 
životaschopné spoločnosti v rámci prevodu 
podniku. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať mikropodnikom, podnikom 
zaoberajúcim sa remeselnými činnosťami 
a sociálnym podnikom. Pozornosť by sa 
mala venovať aj potenciálnym a novým 
podnikateľom, mladým podnikateľom, 
podnikateľkám a iným špecifickým 
cieľovým skupinám, ako sú starší ľudia, 
migranti a podnikatelia patriaci k sociálne 
znevýhodneným alebo zraniteľným 
skupinám, napríklad osobám so 
zdravotným postihnutím, ako aj podpore 
transferov podnikov, ich 
osamostatňovania a tzv. druhých šancí 
pre podnikateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Program by sa mal zamerať na 
zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov, 
podnikov, občianskej spoločnosti 
a orgánov o právnych predpisoch Únie 
v oblasti ochrany spotrebiteľa 
a bezpečnosti a na posilnenie postavenia 
spotrebiteľov a organizácií, ktoré ich 
zastupujú, na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni Únie, a to najmä podporou 
Európskej organizácie spotrebiteľov 
(Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs, BEUC), ktorá je 
uznávanou mimovládnou organizáciou 
s dlhou tradíciou, zastupujúcou záujmy 
spotrebiteľov v súvislosti so všetkými 
príslušnými politikami Únie, ako aj 

(37) Program by sa mal zamerať na 
zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov, 
podnikov, občianskej spoločnosti 
a orgánov o právnych predpisoch Únie 
v oblasti ochrany spotrebiteľa 
a bezpečnosti a na posilnenie postavenia 
spotrebiteľov a organizácií, ktoré ich 
zastupujú, na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni Únie, a to najmä podporou 
Európskej organizácie spotrebiteľov 
(Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs, BEUC), ktorá je 
uznávanou mimovládnou organizáciou 
s dlhou tradíciou, zastupujúcou záujmy 
spotrebiteľov v súvislosti so všetkými 
príslušnými politikami Únie, ako aj 
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Európskeho združenia pre koordináciu 
zastúpenia spotrebiteľov v procesoch 
normalizácie (European Association for the 
Coordination of Consumer Representation 
in Standardisation, ANEC), ktoré zastupuje 
záujmy spotrebiteľov v súvislosti 
s otázkami normalizácie. Pritom by sa mala 
venovať osobitná pozornosť novým 
potrebám trhu týkajúcim sa podpory 
udržateľnej spotreby a predchádzania 
zraniteľnostiam, ako aj výzvam 
vyplývajúcim z digitalizácie hospodárstva 
alebo vývoja nových modelov spotreby 
a obchodných modelov. Program by mal 
podporovať rozvoj relevantných informácií 
o trhoch, politických výzvach, nových 
otázkach a správaní, ako aj uverejňovanie 
spotrebiteľských hodnotiacich tabuliek 
Únie.

Európskeho združenia pre koordináciu 
zastúpenia spotrebiteľov v procesoch 
normalizácie (European Association for the 
Coordination of Consumer Representation 
in Standardisation, ANEC), ktoré zastupuje 
záujmy spotrebiteľov v súvislosti 
s otázkami normalizácie. Pritom by sa mala 
venovať osobitná pozornosť novým 
potrebám trhu týkajúcim sa podpory 
udržateľnej spotreby a predchádzania 
zraniteľnostiam, ako aj výzvam 
vyplývajúcim z digitalizácie hospodárstva, 
pripojených výrobkov, internetu vecí, 
umelej inteligencie a používaniu 
algoritmov alebo vývoja nových modelov 
spotreby a obchodných modelov, najmä 
sociálneho podnikania a kolaboratívneho 
hospodárstva. Program by mal podporovať 
rozvoj relevantných informácií o trhoch, 
politických výzvach, nových otázkach 
a správaní, ako aj uverejňovanie 
spotrebiteľských hodnotiacich tabuliek 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Sieť európskych spotrebiteľských 
centier pomáha spotrebiteľom čerpať 
výhody vyplývajúce z ich práv 
spotrebiteľov v Únii, keď nakupujú tovar 
a služby cez hranice na vnútornom trhu 
a v EHP, či už online alebo pri cestovaní. 
Táto sieť, ktorá pozostáva z 30 centier a je 
spoločne financovaná z programov Únie 
určených pre spotrebiteľov už viac ako 10 
rokov, preukázala svoju pridanú hodnotu 
pri posilňovaní dôvery spotrebiteľov 
a obchodníkov vo vnútorný trh. Rieši viac 
ako 100 000 žiadostí spotrebiteľov ročne 
a prostredníctvom svojich tlačových 

(39) Program by mal zároveň 
podporovať sieť európskych 
spotrebiteľských centier, ktorá pomáha 
spotrebiteľom čerpať výhody vyplývajúce 
z ich práv spotrebiteľov v Únii, keď 
nakupujú tovar a služby cez hranice na 
vnútornom trhu a v EHP, či už online alebo 
pri cestovaní. Táto sieť, ktorá pozostáva 
z 30 centier a je spoločne financovaná 
z programov Únie určených pre 
spotrebiteľov už viac ako 10 rokov, 
preukázala svoju pridanú hodnotu pri 
posilňovaní dôvery spotrebiteľov 
a obchodníkov vo vnútorný trh. Rieši viac 
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a online informačných činností je 
k dispozícii miliónom občanov. Je jednou 
z najviac cenených sietí Únie na pomoc 
občanom a väčšina jej centier je sídlom 
kontaktných bodov pre právo v oblasti 
vnútorného trhu, ako napríklad smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES59, a jej hodnotenie zdôrazňuje 
dôležitosť pokračovania jej prevádzky. 
Sieť má takisto v úmysle rozvíjať dohody 
o reciprocite s podobnými subjektmi 
v tretích krajinách.

ako 100 000 žiadostí spotrebiteľov ročne 
a prostredníctvom svojich tlačových 
a online informačných činností je 
k dispozícii miliónom občanov. Je jednou 
z najviac cenených sietí Únie na pomoc 
občanom a väčšina jej centier je sídlom 
kontaktných bodov pre právo v oblasti 
vnútorného trhu, ako napríklad smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES59, a jej hodnotenie zdôrazňuje 
dôležitosť pokračovania jej prevádzky.
Sieť európskych spotrebiteľských centier 
môže byť zároveň dôležitým zdrojom 
informácií o výzvach a problémoch, s 
ktorými sa spotrebitelia stretávajú na 
miestnej úrovni a ktoré sú dôležité pre 
tvorbu politiky Únie a ochranu ich 
záujmov. Program by mal preto umožniť 
vytváranie a posilňovanie synergií medzi 
zastúpením spotrebiteľov na miestnej 
úrovni a na úrovni Únie s cieľom zlepšiť 
ochranu záujmov spotrebiteľov. Sieť má 
takisto v úmysle rozvíjať dohody 
o reciprocite s podobnými subjektmi 
v tretích krajinách.

__________________ __________________

59 Smernica 2006/123/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 12. decembra 2006 
o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 
376, 27.12.2006, s. 36).

59 Smernica 2006/123/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 12. decembra 2006 
o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 
376, 27.12.2006, s. 36).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Kontrola vhodnosti práva Únie 
v oblasti ochrany spotrebiteľov 
a marketingu, ktorú vykonala Komisia 
v máji 2017, odhalila potrebu lepšie 
presadzovať pravidlá a uľahčiť nápravu, 
keď dôjde k poškodeniu spotrebiteľov 

(40) Kontrola vhodnosti práva Únie 
v oblasti ochrany spotrebiteľov 
a marketingu, ktorú vykonala Komisia 
v máji 2017, odhalila potrebu lepšie 
presadzovať pravidlá a uľahčiť nápravu, 
keď dôjde k poškodeniu spotrebiteľov 
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z dôvodu porušenia práva v oblasti ochrany 
spotrebiteľov. Komisia na základe toho 
v apríli 2018 schválila „Novú dohodu pre 
spotrebiteľov“, s cieľom okrem iného 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so 
spotrebiteľmi na celom vnútornom trhu 
v súvislosti s dvojakými normami kvality, 
zlepšenie kapacity členských štátov 
v oblasti presadzovania práva, zvýšenia 
bezpečnosti výrobkov, posilnenie 
medzinárodnej spolupráce a nové možnosti 
nápravy, a to najmä prostredníctvom 
podávania žalôb v zastúpení oprávnenými 
subjektmi. Program by sa mal zamerať na 
podporu spotrebiteľskej politiky na základe 
zvyšovania povedomia a budovania 
znalostí, budovania kapacít a výmeny 
najlepších postupov medzi 
spotrebiteľskými organizáciami a orgánmi 
na ochranu spotrebiteľa, vytvárania sietí 
a rozvoja informácií o trhu, posilnenia 
okrem iného informačnej základne 
o fungovaní vnútorného trhu pre 
spotrebiteľov, IT systémov 
a komunikačných nástrojov.

z dôvodu porušenia práva v oblasti ochrany 
spotrebiteľov. Komisia na základe toho 
v apríli 2018 schválila „Novú dohodu pre 
spotrebiteľov“, s cieľom okrem iného 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so 
spotrebiteľmi na celom vnútornom trhu 
v súvislosti s cezhraničnými prípadmi, 
akými sú predaj nevyhovujúcich výrobkov 
v sektore motorových vozidiel, dvojakými 
normami kvality pre výrobky alebo 
problémami cestujúcich, ktorí uviazli na 
letiskách kvôli zrušeniu veľkého počtu 
letov, zlepšenie kapacity členských štátov 
v oblasti presadzovania práva, zvýšenia 
bezpečnosti výrobkov, posilnenie 
medzinárodnej spolupráce a nové možnosti 
nápravy, a to najmä prostredníctvom 
podávania žalôb v zastúpení oprávnenými 
subjektmi. Program by sa mal zamerať na 
podporu spotrebiteľskej politiky na základe 
zvyšovania povedomia a budovania 
znalostí, budovania kapacít a výmeny 
najlepších postupov medzi 
spotrebiteľskými organizáciami a orgánmi 
na ochranu spotrebiteľa, vytvárania sietí 
a rozvoja informácií o trhu, posilnenia 
okrem iného informačnej základne 
o fungovaní vnútorného trhu pre 
spotrebiteľov, IT systémov 
a komunikačných nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Akcie vykonávané v rámci 
predchádzajúcich programov 
a rozpočtových riadkov sú primerané 
a mali by sa zachovať. Cieľom nových 
akcií zavedených v rámci tohto programu 
je posilniť predovšetkým dobre fungujúci 
vnútorný trh. S cieľom zabezpečiť 

(58) Akcie vykonávané v rámci 
predchádzajúcich programov 
a rozpočtových riadkov sú primerané 
a mali by sa zachovať. Cieľom nových 
akcií zavedených v rámci tohto programu 
je posilniť predovšetkým dobre fungujúci 
vnútorný trh. S cieľom zabezpečiť 
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jednoduchšie a flexibilnejšie vykonávanie 
programu, a tým aj lepšie plnenie jeho 
cieľov, by sa tieto akcie mali vymedziť iba 
z hľadiska celkových, všeobecných 
kategórií. Zoznamy orientačných činností 
týkajúcich sa špecifických cieľov v oblasti 
konkurencieschopnosti alebo špecifických 
činností, ktoré vyplývajú z regulačných 
požiadaviek, ako napríklad v oblasti 
normalizácie, regulácie potravinového 
reťazca a európskej štatistiky, by takisto 
mali byť zahrnuté do programu.

jednoduchšie a flexibilnejšie vykonávanie 
programu, a tým aj lepšie plnenie jeho 
cieľov, by sa tieto akcie mali vymedziť iba 
z hľadiska celkových, všeobecných 
kategórií. Zoznamy orientačných činností 
týkajúcich sa špecifických cieľov v oblasti 
konkurencieschopnosti alebo špecifických 
činností, ktoré vyplývajú z regulačných 
požiadaviek, ako napríklad v oblasti 
dohľadu nad trhom a bezpečnosti 
výrobkov, spotrebiteľov, normalizácie, 
regulácie potravinového reťazca 
a európskej štatistiky, by takisto mali byť 
zahrnuté do programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

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 pre
jednotný trh na posilnenie vnútorného trhu 
a zlepšenie jeho fungovania v oblasti 
konkurencieschopnosti podnikov, najmä 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, normalizácie, ochrany 
spotrebiteľa, potravinového 
dodávateľského reťazca a rámec pre 
financovanie rozvoja, tvorby a šírenia 
európskej štatistiky v zmysle článku 13 
nariadenia (ES) č. 223/2009 (ďalej len 
„program“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, 
a najmä chrániť a posilňovať postavenie 
občanov, spotrebiteľov a podnikov, najmä 
mikro, malých a stredných podnikov 
(MSP) prostredníctvom presadzovania 
práva Únie, uľahčenia prístupu na trh, 
tvorby noriem a podpory zdravia ľudí, 
rastlín, zdravia zvierat a dobrých životných 
podmienok zvierat; ako aj posilniť 
spoluprácu medzi príslušnými orgánmi 
členských štátov a medzi príslušnými 
orgánmi členských štátov a Komisiou 
a decentralizovanými agentúrami Únie;

a) zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, 
a najmä chrániť a posilňovať postavenie 
občanov, spotrebiteľov a podnikov, najmä 
mikro, malých a stredných podnikov 
(MSP) prostredníctvom presadzovania 
práva Únie, uľahčenia prístupu na trh, 
tvorby noriem, zabezpečenia jednotnej a 
vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, 
zvyšovania informovanosti o práve 
jednotného trhu Únie a podpory zdravia 
ľudí, rastlín, zdravia zvierat a dobrých 
životných podmienok zvierat; ako aj 
posilniť spoluprácu medzi príslušnými 
orgánmi členských štátov a medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov 
a Komisiou a decentralizovanými 
agentúrami Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zefektívniť vnútorný trh, uľahčiť 
prevenciu a odstraňovanie prekážok, 
podporovať tvorbu, vykonávanie 
a presadzovanie právnych predpisov Únie 
v oblastiach vnútorného trhu s tovarom 
a so službami, verejného obstarávania, 
dohľadu nad trhom, ako aj v oblasti práva 
obchodných spoločností, zmluvného 
a mimozmluvného práva, boja proti 
praniu špinavých peňazí, voľného pohybu 
kapitálu, finančných služieb 
a hospodárskej súťaže vrátane tvorby 
nástrojov na riadenie;

a) zefektívniť vnútorný trh:

Or. en
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Odôvodnenie

Technické úpravy

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) uľahčením prevencie 
a odstraňovaním prekážok, podporou 
tvorby, vykonávania a presadzovania 
práva Únie v oblastiach vnútorného trhu 
s tovarom a so službami, verejného 
obstarávania, dohľadu nad trhom, ako aj 
v oblasti práva obchodných spoločností, 
zmluvného a mimozmluvného práva, boja 
proti praniu špinavých peňazí, voľného 
pohybu kapitálu, finančných služieb 
a hospodárskej súťaže vrátane tvorby 
nástrojov na riadenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) podporou účinného dohľadu nad 
trhom a bezpečnosti výrobkov v celej Únii 
s cieľom zabezpečiť, aby na trhu Únie 
boli sprístupnené len bezpečné a 
vyhovujúce výrobky, ktoré zaručujú 
vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, 
vrátane výrobkov predávaných online.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zlepšiť konkurencieschopnosť 
podnikov s osobitným dôrazom na MSP 
a dosiahnutie doplnkovosti 
prostredníctvom poskytovania opatrení, 
ktoré prinášajú rôzne formy podpory pre 
MSP, prístupu na trhy vrátane 
internacionalizácie MSP, priaznivého 
podnikateľského prostredia pre MSP, 
konkurencieschopnosti odvetví, 
modernizácie priemyslu a podpory 
podnikania;

b) zlepšiť konkurencieschopnosť 
podnikov s osobitným dôrazom na MSP 
a dosiahnutie doplnkovosti 
prostredníctvom poskytovania opatrení, 
ktoré prinášajú rôzne formy podpory pre 
MSP, prístupu na trhy vrátane 
internacionalizácie MSP, priaznivého 
podnikateľského prostredia pre MSP, 
konkurencieschopnosti odvetví, akým je 
napr. sektor cestovného ruchu, 
modernizácie priemyslu a podpory 
podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) umožňujú financovanie európskej 
normalizácie a účasť zainteresovaných 
strán na vytváraní európskych noriem;

i) umožňujú financovanie európskej 
normalizácie a účasť zainteresovaných 
subjektov a strán na vytváraní európskych 
noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) podporovať záujmy spotrebiteľov 
a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany
spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov 

d) podporovať záujmy spotrebiteľov 
a zabezpečiť jednotnú a vysokú úroveň 
ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti 
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prostredníctvom: výrobkov prostredníctvom:

Or. en

Odôvodnenie

Bezpečnosť výrobkov sa presunula do nového cieľa článku 3 ods. 2 písm. a) bod ii) (nový) v 
súvislosti s dohľadom nad trhom a bezpečnosťou výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 24

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 
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;

i) posilnenie postavenia, pomoc a 
vzdelávanie spotrebiteľov, podnikov a 
občianskej spoločnosti; zabezpečenia 
vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, 
udržateľnej spotreby, najmä podporou 
príslušných orgánov presadzovania práva, 
organizácií zastupujúcich spotrebiteľov a 
akcií zameraných na spoluprácu, 
predovšetkým riešením výziev 
vznikajúcich vo vzťahu tak k súčasným, 
ako aj novým technológiám; zaistením, že 
všetci spotrebitelia majú prístup k účinnej 
náprave; a poskytovaním primeraných 
informácií o trhoch a spotrebiteľoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) 396 200 000 EUR v súčasných 
cenách na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 
písm. a) bode ii);

Or. en
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Odôvodnenie

Navrhuje sa samostatná rozpočtová položka na financovanie dohľadu nad trhom, bezpečnosti 
výrobkov a typového schvaľovania v súlade s posúdením vplyvu Programu pre jednotný trh a 
posúdením vplyvu nariadenia o dodržiavaní a presadzovaní.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Zvyšná suma sa použije na 
financovanie opatrení, najmä v rámci 
cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. 
a) bode i) a v článku 3 ods. 2 písm. c), 
ktorý sa týka vnútorného trhu s tovarom a 
službami, akými sú nástroje riadenia 
vnútorného trhu, politika hospodárskej 
súťaže a činnosti v oblasti vzájomného 
uznávania a normalizácie.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje spresniť opatrenia, ktoré sa majú financovať zo zvyšnej sumy z 
celkového finančného krytia.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc pri vykonávaní programu, najmä 
pokiaľ ide o prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace 
činnosti, ako aj využívanie sietí 
informačných technológií zameraných na 
spracovanie a výmenu informácií 
a používanie a rozvoj korporátnych 

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc pri vykonávaní programu, najmä 
pokiaľ ide o prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace 
činnosti, ako aj využívanie sietí 
informačných technológií zameraných na 
spracovanie a výmenu informácií 
a používanie a rozvoj korporátnych 
nástrojov IT. Rozpočet vyčlenený na 
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nástrojov IT. technickú a administratívnu pomoc 
nesmie presiahnuť 5 % hodnoty 
finančného krytia uvedeného v odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa 5 % strop podielu pridelených finančných prostriedkov na technickú a 
administratívnu pomoc pre program s cieľom zabezpečiť, aby sa podstatná časť balíka 
vyhradila na konkrétne opatrenia v rámci cieľov programu.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Na financovanie sú oprávnené 
tieto opatrenia, ktorými sa vykonávajú 
špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 
písm. a) bode ii):

a) koordinácia a spolupráce medzi 
orgánmi dohľadu nad trhom a ostatnými 
príslušnými orgánmi členských štátov, 
najmä prostredníctvom siete pre súlad 
výrobkov v Únii;

b) rozvoj a údržbu IT nástrojov na 
výmenu informácií o dohľade nad trhom 
a kontrolách na vonkajších hraniciach;

c) podpora rozvoja spoločných opatrení a 
testovania v oblasti bezpečnosti výrobkov 
a dodržiavania predpisov, a to aj v 
súvislosti s testovaním nebezpečných 
výrobkov, pripojených výrobkov a 
výrobkov predávaných online;

d) spolupráca, výmena najlepších 
postupov a spoločných projektov medzi 
orgánmi dohľadu nad trhom a 
príslušnými orgánmi z tretích krajín;

e) podpora pre stratégie dohľadu nad 
trhom, získavanie poznatkov a 
spravodajstva, spôsobilosti a zariadenia 
zamerané na skúšobníctvo, partnerské 
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hodnotenia, školiace programy, technická 
pomoc a budovanie kapacít pre orgány 
dohľadu nad trhom;

f) opatrenia na riešenie nových 
bezpečnostných a hospodárskych rizík 
spojených s globalizáciou výrobného 
reťazca, priamym predajom cez internet a 
pokračujúcim zavádzaním inovácií v 
oblasti spotrebných výrobkov a služieb; 
ako aj

g) posudzovanie postupov typového 
schvaľovania a overenie zhody 
motorových vozidiel zo strany Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

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 vrátane 
rozvoja digitálnych a podnikateľských 
zručností a digitálnej a priemyselnej 
transformácie vo všetkých odvetviach 
výroby a služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podpora konkurencieschopnosti 
podnikov a celých odvetví hospodárstva, 
ako aj podpora MSP pri zavádzaní inovácií 
a spolupráci v rámci hodnotových reťazcov 
prostredníctvom strategického prepojenia 
ekosystémov a klastrov vrátane spoločnej 

e) podpora konkurencieschopnosti 
podnikov a celých odvetví hospodárstva, 
ako aj podpora MSP pri zavádzaní 
inovácií, a najmä ich prijímanie nových 
obchodných modelov, predovšetkým tých, 
ktoré sú spojené so sociálnym a 
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iniciatívy v oblasti klastrov; kolaboratívnym hospodárstvom, ako aj pri 
ich spolupráci v rámci hodnotových 
reťazcov prostredníctvom strategického 
prepojenia ekosystémov a klastrov vrátane 
spoločnej iniciatívy v oblasti klastrov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Na financovanie sú oprávnené 
tieto opatrenia, ktorými sa vykonávajú 
špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 
písm. d) bode i):

a) zlepšovanie informovanosti 
spotrebiteľov a osvety medzi spotrebiteľmi 
o ich právach a posilnenie ich postavenia, 
aby dokázali čeliť novým výzvam, ktoré
vznikajú v dôsledku technického rozvoja a 
digitalizácie, a to najmä zraniteľných 
spotrebiteľov;

b) opatrenia na zabezpečenie prístupu pre 
všetkých spotrebiteľov a obchodníkov ku 
kvalitnému mimosúdnemu riešeniu 
sporov a riešeniu sporov online, ako aj 
k informáciám o možnostiach nápravy;

c) opatrenia na podporu lepšieho 
presadzovania spotrebiteľského práva 
vrátane účinnej koordinácie a spolupráce 
medzi vnútroštátnymi orgánmi 
presadzovania práva a spolupráce s 
tretími krajinami v oblasti presadzovania 
práva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právne subjekty usadené v tretej krajine, 
ktorá nie je pridružená k programu, sa 
môžu zúčastňovať na týchto akciách:

Komisia môže umožniť právnym 
subjektom usadeným v tretej krajine, ktorá 
nie je pridružená k programu, zúčastňovať 
sa na týchto opatreniach:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Subjekty, ktoré sa zúčastňujú na akciách
uvedených v písmenách a) a b), nie sú 
oprávnené prijímať finančné príspevky 
Únie s výnimkou prípadu, keď to má pre 
program zásadný význam, najmä pokiaľ 
ide o konkurencieschopnosť a prístup 
podnikov Únie na trhy, alebo z hľadiska 
ochrany spotrebiteľov s bydliskom v Únii. 
Uvedená výnimka sa neuplatňuje na 
ziskové subjekty.

Subjekty, ktoré sa zúčastňujú na 
opatreniach uvedených v písmenách a) 
a b), nie sú oprávnené prijímať finančné 
príspevky Únie, najmä ak existuje riziko 
transferu inovatívnych inovácií alebo 
know-how, s výnimkou prípadov, keď to 
má pre program zásadný význam, najmä 
pokiaľ ide o konkurencieschopnosť 
a prístup podnikov Únie na trhy, alebo 
z hľadiska ochrany spotrebiteľov 
s bydliskom v Únii. Uvedená výnimka sa 
neuplatňuje na ziskové subjekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

So zreteľom na prvý odsek písm. e) 
tohto článku je Komisia splnomocnená v 
súlade s článkom 20 prijímať delegované 
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akty s cieľom upraviť zoznam subjektov, 
ktoré sú oprávnené na udelenie grantu v 
rámci programu, na opatrenia, ktorými sa 
vykonáva konkrétny cieľ uvedený v 
článku 3 ods. 2 písm. d) bode i).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie a kritériá na vyhodnotenie
návrhov

Výbor(-y) pre hodnotenie

Or. en

Odôvodnenie

Technické úpravy

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Program sa vykonáva 
prostredníctvom pracovných programov 
uvedených v článku 110 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V pracovných 
programoch sa v prípade potreby stanovuje 
celková suma vyčlenená na operácie 
kombinovaného financovania.

1. Program sa vykonáva 
prostredníctvom pracovných programov v 
súlade s článkom 110 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. Pracovné 
programy sú ročné alebo viacročné a 
stanovujú sa v nich najmä ciele, ktoré sa 
majú sledovať, očakávané výsledky, 
spôsob vykonávania a celková suma plánu 
financovania. Obsahujú aj podrobný opis 
opatrení, ktoré sa majú financovať, 
orientačné sumy vyčlenené na každé 
opatrenie a orientačný harmonogram ich 
vykonávania. V pracovných programoch 
sa v prípade potreby stanovuje celková 
suma vyčlenená na operácie 
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kombinovaného financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Priebežné hodnotenie programu sa 
vykonáva hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o vykonávaní
programu, najneskôr však štyri roky po 
začatí vykonávania programu.

2. Najneskôr do [štyri roky od 
začiatku vykonávania programu] Komisia 
vypracuje predbežnú hodnotiacu správu 
programu o dosahovaní cieľov opatrení 
podporovaných v rámci programu, o 
výsledkoch a vplyvoch, efektívnosti 
využívania zdrojov a o pridanej hodnote 
Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zvýšiť zodpovednosť za hodnotenie programu: priebežné hodnotenie by sa malo 
vykonať najneskôr do roku 2025 a záverečné hodnotenie najneskôr do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Na konci vykonávania programu, 
najneskôr však štyri roky po uplynutí 
obdobia uvedeného v článku 1, Komisia 
vykonáva záverečné hodnotenie 
programu.

5. Najneskôr do [tri roky od 
skončenia vykonávania programu] 
Komisia vypracuje záverečnú hodnotiacu 
správu o dlhodobom vplyve programu, o 
udržateľnosti opatrení a synergiách medzi 
rôznymi pracovnými programami.

Or. en
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Odôvodnenie

Je potrebné zvýšiť zodpovednosť za hodnotenie programu: priebežné hodnotenie by sa malo 
vykonať najneskôr do roku 2025 a záverečné hodnotenie najneskôr do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia oznámi závery týchto 
hodnotení spolu so svojimi 
pripomienkami Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskemu hospodárskeho
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

6. Komisia predloží správy podľa 
odsekov 2 a 5 Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a
sociálnemu výboru a Výboru regiónov a 
zverejní ich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 9 a 17 sa Komisii 
udeľuje do 31. decembra 2028.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 9, 10 a 17 sa Komisii 
udeľuje do 31. decembra 2028.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článkov 9 a 17 nadobudne účinnosť, ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článkov 9, 10 a 17 nadobudne účinnosť, ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
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aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vykonáva informačné
a komunikačné akcie súvisiace
s programom a akciami vykonávanými 
v rámci neho, ako aj s výsledkami, ktoré 
sa v rámci neho dosiahli. Finančné zdroje 
vyčlenené na program zároveň prispievajú 
k inštitucionálnej komunikácii 
o politických prioritách Únie týkajúcich sa 
cieľov uvedených v článku 3.

2. Komisia prijme primerané a 
užívateľsky ústretové opatrenia na 
realizáciu informačných a
komunikačných opatrení s cieľom zvýšiť 
informovanosť spotrebiteľov, občanov, 
podnikov, najmä MSP a orgánov verejnej 
správy, o zdrojoch poskytnutých 
prostredníctvom finančných nástrojov 
tohto nariadenia, ako aj o opatreniach a 
výsledkoch týchto opatrení. Finančné 
zdroje vyčlenené na program zároveň 
prispievajú k inštitucionálnej komunikácii 
o politických prioritách Únie týkajúcich sa
cieľov uvedených v článku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť význam užívateľsky ústretových komunikačných opatrení s cieľom 
zlepšiť viditeľnosť financovania EÚ v záujme spotrebiteľov, podnikov a verejných správ.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Jednotný trh bol a ostáva základným kameňom európskeho projektu. 

Počas svojej 25-ročnej existencie jednotný trh prispel k dosiahnutiu vysokej úrovne integrácie 
medzi členskými štátmi, čo v mnohých ohľadoch prinieslo hmatateľné výhody pre podniky, 
občanov a spotrebiteľov, ako napríklad väčší výber a nižšie ceny na konkurenčnejšom trhu, 
príležitosti na cestovanie a prácu v celej EÚ, prístup k obrovskému trhu pre podniky a lepšiu 
ochrana spotrebiteľov. Napriek tomu, že sa prijalo a vykonáva viac ako 3 500 opatrení, nie je 
projekt jednotného trhu zďaleka ukončený. Mnohé prekážky, napr. medzery v právnych 
predpisoch, administratívne zaťaženie, neúčinné vykonávanie a nedostatočné presadzovanie 
práva EÚ, ako aj meniace sa okolnosti a vznikajúce problémy a prekážky, naďalej bránia 
dokončeniu jednotného trhu.

Európsky parlament pri mnohých príležitostiach vyzýval na zlepšenie riadenia a efektívnosti 
jednotného trhu a Komisia zaradila trhovú integráciu medzi svoje hlavné priority.

Na nasledujúce obdobie 2021 – 2027 Komisia navrhuje nový Program pre jednotný trh, ktorý 
v rámci jediného koherentného rámca prinesie šesť programov a viacero opatrení, ktoré boli 
predtým oddelené. Hlavným cieľom je realizácia a presadzovanie rôznych činností 
podporujúcich realizáciu jednotného trhu v širšom zmysle, zlepšovanie synergií a flexibility, 
ako aj odstraňovanie prekrývania v existujúcich programoch EÚ. 

Spravodajca celkovo víta nový „Program pre jednotný trh“ a zdieľa názor Komisie o potrebe 
strategického a integrovaného prístupu k dosiahnutiu dobre fungujúceho vnútorného trhu.

Spravodajca však navrhuje niekoľko zlepšení v týchto oblastiach:

Finančné krytie

Komisia navrhuje finančné krytie, ktoré má byť rozdelené na dosiahnutie štyroch rôznych 
cieľov: program COSME, spotrebitelia, potravinový reťazec a udržateľná spotreba a 
štatistika. Spravodajca si myslí, že celkové finančné krytie nestačí, ak sa má reagovať na 
všetky výzvy jednotného trhu, a najmä na prispôsobenie sa rýchlo sa meniacemu prostrediu 
digitálnej revolúcie a globalizácii. 

Spravodajca však navrhuje upraviť všeobecný finančný rámec a všetky rozpočtové riadky, 
akonáhle budú v návrhu predbežnej správy Európskeho parlamentu venovanej viacročnému 
finančnému rámcu a vlastným zdrojom na roky 2021 – 2027 definované presné údaje.

Spravodajca zároveň navrhuje zavedenie samostatnej rozpočtovej položky na financovanie 
dohľadu nad trhom, bezpečnosti výrobkov a typového schvaľovania v súlade s posúdením 
vplyvu Programu pre jednotný trh a posúdením vplyvu nariadenia o dodržiavaní a 
presadzovaní. Takisto je presvedčený o tom, že je dôležité, aby sa výslovne určili ciele, na 
ktoré sa venuje zostávajúca suma, a aby sa stanovil strop pre technickú a administratívnu 
pomoc.
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Zameranie sa na dohľad nad trhom a bezpečnosť výrobkov

Pokiaľ ide o ciele programu, spravodajca je pevne presvedčený, že zlepšenie fungovania 
jednotného trhu závisí od posilnenia činností dohľadu nad trhom a bezpečnosti výrobkov, 
pričom osobitnú pozornosť treba venovať výrobkom predávaným online. Spravodajca 
vskutku uznáva, že účinný dohľad nad trhom môže mať zásadný dosah na ochranu verejných 
záujmov, ako sú zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana 
životného prostredia a verejná bezpečnosť, ako aj zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
hospodárske subjekty. Mnohé nedávne škandály, ako napríklad „dieselgate“, poukazujú na 
skutočnosť, že nebezpečné a nevyhovujúce výrobky sú na trhu EÚ stále prítomné, čo 
zvýrazňuje potrebu zefektívniť a koordinovať dohľad nad trhom v EÚ. V nedávno 
schválenom nariadení o typovom schválení, ako aj v nariadení o „presadzovaní a 
dodržiavaní“, o ktorom sa v súčasnosti rokuje, sa stanovuje rámec na podporu lepšej 
spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad trhom, európskymi inštitúciami a hospodárskymi 
subjektmi. Na základe uvedeného spravodajca zavádza nový osobitný cieľ týkajúci sa 
dohľadu nad trhom, bezpečnosti výrobkov a typového schvaľovania a súvisiacich činností, 
pričom týmto opatreniam je venovaná samostatná rozpočtová položka.

Spotrebitelia

Spravodajca verí, že Program pre jednotný trh prispieva k vytváraniu podmienok pre občanov 
EÚ, aby mohli v plnej miere využívať výhody jednotného trhu.  Spravodajca preto navrhuje 
zahrnúť odkazy na konkrétne opatrenia zamerané na posilnenie ochrany spotrebiteľov, 
posilnenie postavenia spotrebiteľov a podporu ich záujmov s osobitným zameraním na nové 
príležitosti a výzvy, ktoré prináša digitalizácia v súlade s programom Spotrebitelia na roky 
2014 – 2020. 

Vývoj v oblasti digitálnych technológií 

V celom texte nariadenia spravodajca dopĺňa odkazy na digitálny vývoj vo všetkých 
oblastiach, ktorých sa program týka. Sedemročný program musí byť pružný a dostatočne 
zameraný na prispôsobenie sa neustále sa meniacemu prostrediu, v ktorom majú nové 
technológie silný vplyv na obchodné modely, napríklad na sociálne a kolaboratívne 
hospodárstvo, spotrebiteľov a hospodárstvo EÚ ako celok.

Vykonávanie, hodnotenie a zverejnenie programu

V návrhu Komisie sa neposkytujú dostatočné informácie o tom, ako bude nový program 
implementovaný. Prijatie ročných alebo viacročných pracovných programov je mimoriadne 
dôležité, keďže pracovné programy zahŕňajú okrem iného opatrenia, ktoré sa majú 
financovať, a rozdelenie finančných zdrojov. 

Pokiaľ ide o hodnotenie, spravodajca navrhuje povinné konečné vyhodnotenie programu do 
roku 2030 s osobitným zameraním na dlhodobý vplyv programu, udržateľnosť opatrení a 
synergie dosiahnuté v rámci rôznych pracovných programov.
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Pokiaľ ide o transparentnosť a zverejňovanie, spravodajca navrhuje, aby Komisia zaviedla 
informačné a komunikačné opatrenia na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov, podnikov, 
najmä MSP, a verejných správ o príležitostiach, ktoré program ponúka.
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