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Pozměňovací návrh 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na důležitost rozpočtových 
prostředků vyčleněných v kapitole 02 03 
návrhu rozpočtu Komise, neboť je toho 
názoru, že lépe fungujícího vnitřní trhu 
může být dosaženo zlepšením v oblasti 
oznamování a vydávání osvědčení; dále je 
toho názoru, že rozpočtové prostředky 
vyčleněné na oblast standardizace a 
sbližování právních předpisů jsou 
odůvodněné, neboť opatření v této oblasti 
podpoří fungování a konkurenceschopnost 
podniků a zároveň evropskému spotřebiteli 
zajistí bezpečnější produkty a služby;

2. upozorňuje na důležitost rozpočtových 
prostředků vyčleněných v kapitole 02 03 
návrhu rozpočtu Komise, neboť je toho 
názoru, že lépe fungujícího vnitřního trhu, 
který by nijak neomezoval možnost 
členských států chopit se iniciativy a 
stanovit povinné normy v oblastech, jako 
je bezpečnost potravin, dobré životní 
podmínky zvířat, ochrana životního 
prostředí a sociální práva, může být 
dosaženo zlepšením v oblasti oznamování 
a vydávání osvědčení; dále je toho názoru, 
že rozpočtové prostředky vyčleněné na
oblast standardizace a sbližování právních 
předpisů jsou odůvodněné, neboť opatření 
v této oblasti podpoří fungování a 
konkurenceschopnost podniků a zároveň 
evropskému spotřebiteli zajistí bezpečnější 
produkty a služby;

Or. xm

Pozměňovací návrh 2
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje finanční prostředky na pilotní 
projekt nazvaný „Fórum o jednotném 
trhu“, každoroční setkání představitelů
orgánů EU, členských států a dalších 
zúčastněných stran s cílem přijmout 
jednoznačnější závazek s ohledem na 
provádění, uplatňování a prosazování 

5. požaduje finanční prostředky na pilotní 
projekt nazvaný „Fórum o jednotném 
trhu“, každoroční setkání, které by se mělo 
konat jednou ročně v předsednickém 
členském státě a na němž by se 
shromáždili představitelé občanů, podniků 
a spotřebitelských organizací i zástupci 
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právních předpisů týkajících se vnitřního
trhu, díky čemuž se vytvoří platforma pro 
sdílení osvědčených postupů mezi 
vnitrostátními správami; kromě toho 
požaduje finanční prostředky na pilotní 
projekt, který by formou nezávisle 
provedeného výzkumu umožnil 
identifikovat 20 hlavních důvodů 
nespokojenosti a zklamání občanů a 
podniků, zejména MSP, souvisejících s 
vnitřním trhem;

členských států a orgánů EU s cílem 
přijmout jednoznačný závazek s ohledem 
na provádění, uplatňování a prosazování 
právních předpisů týkajících se jednotného
trhu; domnívá se, že cílem tohoto setkání 
by mělo být řešení nesprávného 
provádění, špatného uplatňování a 
nedostatečného prosazování právních 
předpisů týkajících se jednotného trhu 
tím, že se zlepší koordinace a řízení 
jednotného trhu; domnívá se, že toto 
setkání by se mělo stát důležitou 
platformou pro výměnu osvědčených 
postupů mezi zúčastněnými stranami a 
pro informování občanů o jejich právech 
na jednotném trhu; dále vyzývá, aby se na 
tomto setkání zohlednilo „20 
nejběžnějších“ obav, problémů a 
příležitostí občanů a podniků, které zjistila 
Komise; považuje za nezbytné, aby byla 
vytvořena pracovní skupina složená z 
poslanců Evropského parlamentu, 
zástupců Komise a úřadujícího 
předsednictví Rady, jež by vypracovala 
podrobnosti setkání;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. považuje mírné navýšení částky 
vyčleněné v rozpočtové položce 14 04 02 
na program Cla 2013 za odůvodněné a 
dostatečné k tomu, aby se podařilo 
dosáhnout vytčených cílů v této politické 
oblasti, k nimž patří např. posílení 
bezpečnosti a ochrany vnějších hranic, 
podpora boje proti nelegálnímu obchodu a 
podvodům a zlepšení účinnosti celních 
systémů; podporuje dosažení cílů 

6. považuje mírné navýšení částky 
vyčleněné v rozpočtové položce 14 04 02 
na program Cla 2013 za odůvodněné a 
dostatečné k tomu, aby se podařilo 
dosáhnout vytčených cílů v této politické 
oblasti, k nimž patří např. posílení 
bezpečnosti a ochrany vnějších hranic, 
podpora boje proti nelegálnímu obchodu a 
podvodům a zlepšení účinnosti celních 
systémů; podporuje dosažení cílů 
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programu zlepšováním koordinace a 
spolupráce mezi členskými státy, podporou 
výměny osvědčených postupů a know-how 
a sledováním správného uplatňování 
právních předpisů Unie a dohledem na 
ním;

programu zlepšováním koordinace a 
spolupráce mezi členskými státy, podporou 
výměny osvědčených postupů a know-how 
a sledováním správného uplatňování 
právních předpisů Unie a dohledem na 
ním; zdůrazňuje význam školicích 
programů pro vnitrostátní celní úředníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. považuje částku vyčleněnou v 
rozpočtové položce 17 02 02 v oblasti 
spotřebitelské politiky za odůvodněnou a 
dostatečnou k zajištění vnitřního trhu s 
bezpečnými produkty a službami a 
stejnými právy pro všechny spotřebitele;
zdůrazňuje význam úzké spolupráce mezi 
Unií, členskými státy a třetími zeměmi, 
včetně USA, Číny a Indie, na 
efektivnějších mechanismech vymáhání 
práva v zájmu získání větší důvěry 
spotřebitelů; naléhavě žádá Komisi, aby 
vytvořila znalostní základnu a školicí 
programy v oblasti dozoru nad trhem;
kromě toho pokládá za prioritu společné 
úsilí na poli vzdělávání spotřebitelů, 
zejména pokud jde o finanční gramotnost;

7. považuje částku vyčleněnou v 
rozpočtové položce 17 02 02 v oblasti 
spotřebitelské politiky za odůvodněnou a 
dostatečnou k zajištění vnitřního trhu s 
bezpečnými produkty a službami a 
stejnými právy pro všechny spotřebitele;
zdůrazňuje význam úzké spolupráce mezi 
Unií, členskými státy a třetími zeměmi, 
včetně USA, Číny a Indie, na 
efektivnějších mechanismech vymáhání 
práva v zájmu získání větší důvěry 
spotřebitelů; naléhavě žádá Komisi, aby 
vytvořila znalostní základnu a školicí 
programy v oblasti dozoru nad trhem;
kromě toho pokládá za prioritu společné 
úsilí na poli vzdělávání spotřebitelů, 
zejména pokud jde o finanční gramotnost;
vyzývá také Komisi, aby podpořila 
fungování sítě evropských 
spotřebitelských středisek (CPC), aby se 
tak umožnilo účinnější využívání 
mechanismů spolupráce CPC ze strany 
pověřených orgánů v oblasti ochrany 
spotřebitelů v členských státech; 
připomíná, že k tomu, aby síť evropských 
spotřebitelských středisek mohla 
podporovat důvěru v jednotný trh, 
potřebuje dostatečné financování; 



PE445.907v01-00 6/6 AM\827199CS.doc

CS

zdůrazňuje významnou úlohu 
spotřebitelských organizací pro zvyšování 
informovanosti v Unii a zasazuje se o 
financování jejich projektů; v této 
souvislosti vyzývá k prodloužení programu 
TRACE, který spotřebitelským 
organizacím umožňuje budovat silné a 
účinné organizace a sítě prostřednictvím 
vzdělávacích aktivit;

Or. en


