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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. víta zvýšenie prostriedkov v rámci 
kapitol 12 01 a 12 02, ktoré považuje za 
potrebné vzhľadom na výhody, ktoré 
jednotný trh prináša hospodárstvu celej 
EÚ, najmä v období hospodárskeho 
poklesu; vyzýva preto Komisiu, aby 
predložila návrhy na odstránenie 
zostávajúcich prekážok jednotného trhu 
s cieľom zvýšiť jeho výhody; zdôrazňuje 
dôležitosť odvetvia služieb pre jednotný 
trh, a preto považuje vykonávanie smernice 
o službách za kľúčovú prioritu; vyzýva 
Komisiu, aby zvýšila úsilie o realizáciu 
politiky založenú na overených poznatkoch 
a opierajúcu sa o dobrú znalosť trhu, 
hospodárske analýzy a výber vhodných 
nástrojov; ďalej žiada Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi 
a rozvíjala administratívnu kultúru 
vyznačujúcu sa jednoduchšou reguláciou 
a účinným riešením problémov; v tejto 
súvislosti poukazuje na význam seminárov, 
výmeny úradníkov a iných vzdelávacích 
aktivít, ktorých cieľom je pomôcť 
úradníkom a sudcom správne 
transponovať, uplatňovať a presadzovať 
pravidlá jednotného trhu; 

3. víta návrh na mierne zvýšenie 
prostriedkov v rámci kapitol 12 01 a 12 02, 
ktoré považuje za potrebné vzhľadom na 
výhody, ktoré jednotný trh prináša 
hospodárstvu celej EÚ, najmä v období 
hospodárskeho poklesu; vyzýva preto 
Komisiu, aby predložila návrhy na 
odstránenie zostávajúcich prekážok 
jednotného trhu s cieľom zvýšiť jeho 
výhody; zdôrazňuje dôležitosť odvetvia 
služieb pre jednotný trh, a preto považuje 
vykonávanie smernice o službách za 
kľúčovú prioritu; vyzýva Komisiu, aby 
zvýšila úsilie o realizáciu politiky založenú 
na overených poznatkoch a opierajúcu sa 
o dobrú znalosť trhu, hospodárske analýzy 
a výber vhodných nástrojov; ďalej žiada 
Komisiu, aby úzko spolupracovala 
s členskými štátmi a rozvíjala 
administratívnu kultúru vyznačujúcu sa 
jednoduchšou reguláciou a účinným 
riešením problémov; zdôrazňuje 
nevyhnutnosť odľahčenia od byrokracie 
potrebnej na vykonávanie smerníc 
a zjednodušenia administratívnych 
formalít spojených s realizáciou 
kľúčových opatrení, pričom sa netreba 
zamerať len na ich hodnotenie ex post;
v tejto súvislosti poukazuje na význam 
seminárov, výmeny úradníkov a iných 
vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom je 
pomôcť úradníkom a sudcom správne 
transponovať, uplatňovať a presadzovať 
pravidlá jednotného trhu, podporovať 
zjednodušenie týchto pravidiel 
a zabraňovať vytváraniu nových 
prekážok; 

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. víta vytvorenie samostatnej rozpočtovej 
položky pre sieť SOLVIT v rozpočte na 
rok 2009 a žiada jej ďalšie posilnenie v 
rámci rozpočtu na rok 2010; vyzýva 
členské štáty, aby zvýšili ľudské a finančné 
zdroje prideľované tejto sieti, ktorá 
predstavuje účinný a bezplatný nástroj na 
mimosúdne vyrovnávanie sporov; žiada 
Komisiu, aby vynaložila väčšie úsilie, 
pokiaľ ide o financovanie vzdelávacích a 
propagačných aktivít týkajúcich sa siete 
SOLVIT vo všetkých členských štátoch; 
žiada Komisiu, aby urýchlila zefektívnenie 
rôznych služieb poskytujúcich informácie 
a poradenstvo v súvislosti s jednotným 
trhom; preto dôrazne podporuje koncept 
poskytovania asistenčných služieb v oblasti 
jednotného trhu vytvorením centrálnej 
internetovej stránky;

4. víta vytvorenie samostatnej rozpočtovej 
položky pre sieť SOLVIT v rozpočte na 
rok 2009 a žiada jej ďalšie posilnenie v 
rámci rozpočtu na rok 2010; vyzýva 
členské štáty, aby zvýšili ľudské a finančné 
zdroje prideľované tejto sieti, ktorá 
predstavuje účinný a bezplatný nástroj na 
mimosúdne vyrovnávanie sporov a bráni 
iniciovaniu súdneho konania, ktoré často 
len skomplikuje situáciu, pričom 
jestvujúce nástroje na zaručenie obrany 
jednotlivca v mnohých prípadoch 
narúšajú prístup k spravodlivosti; žiada 
Komisiu, aby vynaložila väčšie úsilie, 
pokiaľ ide o financovanie vzdelávacích a 
propagačných aktivít týkajúcich sa siete 
SOLVIT vo všetkých členských štátoch; 
žiada Komisiu, aby urýchlila zefektívnenie 
rôznych služieb poskytujúcich informácie 
a poradenstvo v súvislosti s jednotným 
trhom; preto dôrazne podporuje koncept 
poskytovania asistenčných služieb v oblasti 
jednotného trhu vytvorením centrálnej 
internetovej stránky;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. domnieva sa, že suma vyčlenená v 5. domnieva sa, že zvýšenie sumy 
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kapitole 14 04 na program Clá 2013 je 
primeraná vzhľadom na plnenie cieľov v 
tejto oblasti politiky, ako je posilnenie 
bezpečnosti a ochrany vonkajších hraníc, 
podpora boja proti nelegálnemu obchodu 
a podvodom a zlepšenie účinnosti colných
systémov; zdôrazňuje skutočnosť, že 
program prispieva k dosiahnutiu týchto 
cieľov zlepšením koordinácie a spolupráce 
medzi členskými štátmi, podporou výmeny 
najlepších postupov a know-how 
a monitorovaním správneho uplatňovania 
právnych predpisov Spoločenstva;

vyčlenenej v kapitole 14 04 na program 
Clá 2013 je opodstatnené a primerané
vzhľadom na plnenie cieľov v tejto oblasti 
politiky, ako je posilnenie bezpečnosti 
a ochrany rozšírených vonkajších hraníc, 
podpora boja proti nelegálnemu obchodu 
a podvodom a zlepšenie účinnosti colných 
systémov; zdôrazňuje skutočnosť, že 
program prispieva k dosiahnutiu týchto 
cieľov zlepšením koordinácie a spolupráce 
medzi členskými štátmi, podporou výmeny 
najlepších postupov a know-how 
a monitorovaním správneho uplatňovania 
právnych predpisov Spoločenstva;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. poukazuje na úlohu, ktorú zohráva 
spotrebiteľská politika v kapitole 17 02 pri 
budovaní vnútorného trhu s bezpečnými 
výrobkami a službami, rovnakými právami 
pre všetkých spotrebiteľov a rovnakými 
podmienkami pre spoločnosti; zdôrazňuje 
dôležitosť úzkej spolupráce medzi 
Spoločenstvom, členskými štátmi a tretími 
krajinami vrátane USA a Číny na 
účinnejších mechanizmoch presadzovania 
práva v záujme zvýšenia dôvery 
spotrebiteľov, najmä v období 
hospodárskeho poklesu; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila znalostnú základňu, 
ako aj vzdelávacie programy v oblasti 
dohľadu nad trhom, čo posilní jestvujúce 
štruktúry spolupráce medzi príslušnými 
orgánmi; žiada Komisiu, aby navrhla 
ďalšie kroky Spoločenstva s cieľom 
posilniť európske spotrebiteľské strediská; 
považuje spoločné úsilie v oblasti 

6. poukazuje na úlohu, ktorú zohráva 
spotrebiteľská politika v kapitole 17 02 pri 
budovaní vnútorného trhu s bezpečnými 
výrobkami a službami, rovnakými právami 
pre všetkých spotrebiteľov a rovnakými 
podmienkami pre spoločnosti; konštatuje 
však, že sa zaznamenal ústup od 
ambiciózneho projektu úzkej spolupráce 
medzi Spoločenstvom, členskými štátmi a 
tretími krajinami vrátane USA a Číny na 
účinnejších mechanizmoch presadzovania 
práva v záujme zvýšenia dôvery 
spotrebiteľov, najmä v období 
hospodárskeho poklesu; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila znalostnú základňu, 
ako aj vzdelávacie programy v oblasti 
dohľadu nad trhom, čo posilní jestvujúce 
štruktúry spolupráce medzi príslušnými 
orgánmi; žiada Komisiu, aby navrhla 
ďalšie kroky Spoločenstva s cieľom 
posilniť európske spotrebiteľské strediská; 
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vzdelávania spotrebiteľov, najmä pokiaľ 
ide o finančnú gramotnosť, a to bez ohľadu 
na vek a úroveň vzdelania spotrebiteľov, za 
prioritu;

považuje spoločné úsilie v oblasti 
vzdelávania spotrebiteľov, najmä pokiaľ 
ide o finančnú gramotnosť a komunikačné 
nástroje a siete, a to bez ohľadu na vek 
a úroveň vzdelania spotrebiteľov, za 
prioritu;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. uznáva dôležitosť monitorovania 
spotrebiteľských trhov prostredníctvom 
konsolidácie výsledkov a súvisiacich štúdií 
o trhoch vychádzajúcich zo 
zhromaždených údajov o správaní 
spotrebiteľov a fungovaní týchto trhov; 
vyzýva preto na ďalšiu prípravnú akciu 
s názvom Opatrenia na monitorovanie 
v oblasti spotrebiteľskej politiky, ktorá by 
umožnila pokračovanie v súčasných 
prieskumoch a štúdiách a financovanie 
ďalších štúdií o situácii na trhu, a tým by 
prispela k zlepšeniu kvality výsledkov 
spotrebiteľských trhov.

7. uznáva a zdôrazňuje dôležitosť 
monitorovania spotrebiteľských trhov 
prostredníctvom konsolidácie výsledkov a 
súvisiacich štúdií o trhoch vychádzajúcich 
zo zhromaždených údajov o správaní 
spotrebiteľov a fungovaní týchto trhov; 
vyzýva preto na ďalšiu prípravnú akciu 
s názvom Opatrenia na monitorovanie 
v oblasti spotrebiteľskej politiky, ktorá by 
umožnila pokračovanie v súčasných 
prieskumoch a štúdiách a financovanie 
ďalších štúdií o situácii na trhu, a tým by 
prispela k zlepšeniu kvality výsledkov 
spotrebiteľských trhov.

Or. pt


