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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhuje vytvořit program Spotřebitelé na období 2014–2020, a to prostřednictvím 
nařízení, který se bude zakládat na článku 169 Smlouvy o fungování Evropské unie. Celkový 
objem finančních prostředků na provádění programu v období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 bude činit 197 milionů EUR v současných cenách.

Zatímco ve víceletém finančním rámci na období 2007–2013 jsou veřejné zdraví a ochrana 
spotřebitelů zahrnuty do jediného finančního nástroje, v tomto případě jsou plánovány dva 
samostatné programy (což je vítaný vývoj). Nový program Spotřebitelé bude podporovat 
obecný cíl budoucí spotřebitelské politiky, kterým je postavit spotřebitele požívajícího práv 
do středu jednotného trhu. 

Navrhovatel přezkoumal návrh legislativního aktu a:  
 vítá návrh Komise vytvořit program Spotřebitelé na období 2014–2020 a zdůrazňuje, 

že návrh se musí shodovat se strategií Evropa 2020 a přispívat k jejím cílům; 
 vyjadřuje přesvědčení, že vzhledem k nezbytnosti podpory hospodářského růstu v EU 

musí program Spotřebitelé pomoci evropským občanům využít veškerý potenciál 
jednotného trhu, neboť spotřebitelé, na něž se tento program zaměřuje především, by 
měli být dobře informováni o svých právech a možnostech jejich uplatňování a měli 
by plně důvěřovat různým subjektům, jež tvoří jednotný trh; 

 zdůrazňuje, že navrhovaný celkový rozpočet na program Spotřebitelé na období 2014–
2020, který dosahuje výše 197 milionů EUR (v současných cenách), je skromný, 
zatímco částka 20,65 milionů na administrativní výdaje související s prováděním 
programu je vysoká;

 podporuje variantu 2 Komise, která vyplývá z posouzení dopadu, neboť je v souladu 
s prioritami Komise (Evropa 2020, Akt o jednotném trhu) a průběžnými úvahami 
o budoucnosti spotřebitelské politiky;

 tvrdí, že informovanost spotřebitelů a jejich účast jsou průřezovou prioritou, a proto, 
je-li to možné, musejí být tyto požadavky zahrnuty do všech akcí financovaných 
v rámci nového programu a musejí být seskupeny do těchto čtyř cílů: 1) bezpečnost, 
2) informovanost a vzdělávání, 3) práva a náprava a 4) vymáhání práva;

 žádá, aby bylo zváženo vytvoření evropského akreditačního střediska pro online 
společnosti, které by spotřebitelům umožňovalo ověřit si věrohodnost a spolehlivost 
společností, zvýšilo by důvěru spotřebitelů a zlepšilo transparentnost transakcí 
prováděných online;

 prosazuje, aby při provádění programu byla uplatňována zásada řádného finančního 
řízení, transparentnosti a flexibility; proto by mělo být vytvoření výkonné agentury 
přípustné výhradně na základě pozitivního výsledku nezávislé analýzy nákladů 
a přínosů;

 zdůrazňuje, že je nezbytné vytvořit soubor příslušných statistických ukazatelů
na úrovni EU, který by hodnotil fungování jednotného trhu a který by měl být 
každoročně sledován;

 je přesvědčen o tom, že by měla být podporována sdružení spotřebitelů, současně však 
vyzývá k větší účasti jednotlivců, a zejména pak k tomu, aby spotřebitelé více 
využívali nástroje IKT a aby byla vytvořena elektronická celounijní platforma 
pro podávání stížností a pro sdílení a získávání informací;
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 podporuje vytvoření online platforem a softwarových nástrojů s cílem přivést 
spotřebitele a společnosti blíže k trhu;

 podporuje rozvoj interaktivních platforem pro výměnu osvědčených postupů 
a školících materiálů o vzdělávání spotřebitelů a navrhuje, aby v zájmu rozvoje růstu 
podporujícího začlenění byla věnována zvláštní pozornost zejména spotřebitelům, 
kteří vyžadují zvláštní ochranu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 o „investování 
do budoucnosti: nový víceletý finanční 
rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu“1; znovu 
opakuje, že v příštím víceletém finančním 
rámci budou zapotřebí dodatečné zdroje, 
které umožní, aby Unie plnila své stávající 
politické priority a nové zásadní úkoly 
stanovené Lisabonskou smlouvou, 
zejména pokud jde o ochranu 
spotřebitelů, a aby reagovala 
na nepředvídané události; vyzývá Radu, 
aby v případě, že nebude sdílet tento 
přístup, jasně stanovila, od kterých 
z jejích politických priorit či projektů by 
bylo možné navzdory jejich prokazatelné 
evropské přidané hodnotě zcela upustit;
______________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Zdůrazňuje, že navrhovaný celkový 
rozpočet programu Spotřebitelé na období 
2014–2020, který dosahuje výše 
197 milionů EUR (v současných cenách), 
je skromný, a poukazuje na skutečnost, že 
tato finanční částka  uvedená v 
legislativním návrhu má pro legislativní 
orgán pouze orientační povahu a nemůže 
být pevně stanovena, dokud nebude 
dosaženo dohody o návrhu nařízení, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
na období 2014–2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. Domnívá se, že částka 
20,65 milionů EUR na administrativní 
výdaje související s prováděním programu 
je vysoká, a vyzývá Komisi, aby tento výdaj 
odůvodnila a přehodnotila;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že celková výše prostředků na tento program činí 197 milionů EUR, 
představuje částka na administrativní výdaje ve výši 20,65 milionů více než deset procent 
celkového objemu finančních prostředků.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je důležité zlepšit ochranu spotřebitele. 
K dosažení tohoto obecného cíle by měly 
být stanoveny specifické cíle, pokud jde 
o bezpečnost, informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů, práva a nápravu a vymáhání 
práv spotřebitelů. Hodnota a dopad 
opatření přijatých v rámci programu by 
měly být pravidelně sledovány 
a vyhodnocovány. Pro účely hodnocení 
spotřebitelské politiky je potřeba stanovit 
ukazatele.

(5) Má-li být dosaženo růstu 
podporujícího začlenění, je důležité zlepšit 
ochranu spotřebitele, a zejména se pak 
zaměřit na ty skupiny spotřebitelů. které 
vyžadují zvláštní ochranu. K dosažení 
tohoto obecného cíle by měly být 
stanoveny specifické cíle, pokud jde 
o bezpečnost, informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů, práva a nápravu a vymáhání 
práv spotřebitelů. Hodnota a dopad 
opatření přijatých v rámci programu by 
měly být každoročně sledovány 
a vyhodnocovány a měly by být o nich 
podávány zprávy Evropskému 
parlamentu. Pro účely hodnocení 
spotřebitelské politiky je potřeba stanovit 
ukazatele. Komise by navíc měla vytvořit 
soubor příslušných statistických ukazatelů 
na úrovni Unie, například 
pro přeshraniční prodej a online prodej, 
aby bylo možné hodnotit výsledky 
a pokrok při zlepšování  fungování 
jednotného trhu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem spotřebitelské politiky je přispět k lepšímu fungování jednotného trhu; proto musí být 
jeho vývoj vyhodnocován i bez ohledu na to, že k jednotnému trhu přispívají kromě 
spotřebitelské politiky také jiné faktory. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Při provádění programu Spotřebitelé 
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v duchu zásady řádného finančního 
řízení, transparentnosti a flexibility by 
vytvoření výkonné agentury mělo být 
přípustné výhradně na základě jasně 
pozitivního výsledku nezávislé analýzy 
nákladů a přínosů.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Výdaje Unie a finanční prostředky 
členských států v oblasti bezpečnosti 
spotřebitelů, vzdělávání, práv a vymáhání 
práv spotřebitelů by měly být lépe 
koordinovány, aby byla zajištěna 
doplňkovost, lepší účinnost a viditelnost 
a aby bylo dosaženo lepší rozpočtové 
součinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Komise by se měla pokusit pomocí lepšího sdílení zdrojů a jejich koordinace zvýšit výkonnost 
vnitrostátních sdružení spotřebitelů, zejména pak v členských státech se zjevně slabší 
spotřebitelskou kulturou.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vysoká informovanost spotřebitelů 
a jejich účast jsou průřezovou prioritou, 
a proto, je-li to možné, musejí být tyto 
požadavky výslovně zahrnuty do všech 
odvětvových cílů a akcí financovaných 
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v rámci nového programu.

Or. en

Odůvodnění

Komise by se měla pokusit více poukazovat na význam účasti informovaných spotřebitelů 
ve všech oblastech, neboť hlavním cílem programu je postavení spotřebitele do středu 
jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod a – písm. 3 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) vytvoření evropského akreditačního 
střediska pro online společnosti s cílem 
zlepšit transparentnost, právní jistotu 
a bezpečnost spotřebitelů při provádění 
finančních transakcí online, na základě 
analýzy nákladů a přínosů;

Or. en

Odůvodnění

Evropské akreditační středisko pro online společnosti by spotřebitelům umožňovalo ověřovat 
věrohodnost a spolehlivost společností, zvýšilo by důvěru spotřebitelů a zlepšilo 
transparentnost transakcí prováděných online.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod c – písm. 9 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) vytvoření elektronické celounijní 
platformy, jejímž prostřednictvím by mohli 
spotřebitelé podávat stížnosti, sdílet 
a získávat informace, hodnotit produkty 
a získávat odborné poradenství;

Or. en
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Odůvodnění

Vytvoření online platforem a softwarových nástrojů s cílem přivést spotřebitele a společnosti 
blíže k trhu přispívá k účinnější účasti.


