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Pozměňovací návrh 1
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. s uspokojením bere na vědomí, že se 
zvyšuje míra plnění prostředků na platby
v hlavě XII; je znepokojen nízkou mírou 
plnění v oblasti spotřebitelské politiky
a vyzývá Komisi, aby učinila nezbytná 
opatření, která zvýší spolehlivost odhadů 
týkajících se potřebných prostředků na 
platby;

1. s uspokojením bere na vědomí, že se 
zvyšuje míra plnění prostředků na platby
v hlavě XII; poukazuje nicméně na nízkou
míru plnění u rozpočtové položky 
17 02 04, což má negativní dopad na 
průměrnou míru plnění v oblasti 
spotřebitelské politiky; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby Komise využívala účinnější 
mechanismy pro odhady potřeb týkajících 
se plateb, aby se zlepšilo plnění rozpočtu; 
vítá pokrok, kterého Komise v tomto 
ohledu dosáhla v roce 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je potřeba podporovat 
finanční vzdělávání spotřebitelů, aby se 
posílily jejich znalosti v oblasti finančních 
služeb; proto i navzdory již poukázaným 
nedostatkům v oblasti plnění a při 
zohlednění nedávného pozitivního vývoje
v této oblasti vyjadřuje svou podporu 
pilotnímu projektu v oblasti 
transparentnosti a stability finančních 
trhů, který byl zahájen v roce 2010;
vyzývá Komisi, aby pokročila při 
stanovování nejlepších způsobů, jak 
vynaložit vyčleněné prostředky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá podnět Komise pořádat v členských 
státech pracovní semináře s cílem řešit 
problémy, s nimiž se vnitrostátní správy 
setkávají při uplatňování a prosazování 
právních předpisů v oblasti vnitřního trhu; 
je přesvědčen, že tento postup bude mít 
kladný vliv na výsledky provádění;

2. vítá podnět Komise pořádat v členských 
státech pracovní semináře s cílem řešit 
problémy, s nimiž se vnitrostátní správy 
setkávají při uplatňování a prosazování 
právních předpisů v oblasti vnitřního trhu; 
konstatuje nicméně, že semináře přinášejí 
efektivní výsledky, pokud jsou poskytnuté 
znalosti daného tématu a nabyté poznatky 
pravidelně testovány a hodnoceny;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. opětovně připomíná svou výzvu 
Komisi, aby analyzovala účinnost 
stávajících programů financování MSP
a aby zvážila rozvoj nových společných 
finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Anna Hedh

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá, s jakým důrazem Komise 
podporuje program SOLVIT a projekt EU 
Pilot jako alternativní mechanismy řešení 
problémů a vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu zvýšila svoje úsilí; připomíná, že 
podporuje samostatnou rozpočtovou 
položku pro program SOLVIT; vítá 
vylepšený portál „Vaše Evropa“ jako 
hlavní webovou stránku, která poskytuje 
přístup k informacím o právech v různých 
odvětvích i k asistenčním službám;

3. vítá, s jakým důrazem Komise 
podporuje program SOLVIT a projekt EU 
Pilot jako alternativní mechanismy řešení 
problémů a vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu zvýšila svoje úsilí; zdůrazňuje, že 
program SOLVIT se ukázal jako účinný 
při řešení problémů, které mají dopad na 
občany, jako jsou uznávání odborné 
kvalifikace a zaměstnanecká práva; 
připomíná, že podporuje samostatnou 
rozpočtovou položku pro program 
SOLVIT; vítá vylepšený portál „Vaše 
Evropa“ jako hlavní webovou stránku, 
která poskytuje přístup k informacím
o právech v různých odvětvích i 
k asistenčním službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá, s jakým důrazem Komise 
podporuje program SOLVIT a projekt EU 
Pilot jako alternativní mechanismy řešení 
problémů a vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu zvýšila svoje úsilí; připomíná, že 
podporuje samostatnou rozpočtovou 
položku pro program SOLVIT; vítá 
vylepšený portál „Vaše Evropa“ jako 
hlavní webovou stránku, která poskytuje 
přístup k informacím o právech v různých 
odvětvích i k asistenčním službám;

3. vítá, s jakým důrazem Komise 
podporuje program SOLVIT a projekt EU 
Pilot jako alternativní mechanismy řešení 
problémů a vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu zvýšila svoje úsilí; připomíná, že 
podporuje samostatnou rozpočtovou 
položku pro program SOLVIT; vítá 
vylepšený portál „Vaše Evropa“ jako 
hlavní webovou stránku, která poskytuje 
přístup k informacím o právech v různých 
odvětvích i k asistenčním službám;
domnívá se, že tato opatření by měla 
pokračovat a že poskytování informací 
veřejnosti na portálu „Vaše Evropa” by 
měly být posíleno;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá, s jakým důrazem Komise 
podporuje program SOLVIT a projekt EU 
Pilot jako alternativní mechanismy řešení 
problémů a vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu zvýšila svoje úsilí; připomíná, že 
podporuje samostatnou rozpočtovou 
položku pro program SOLVIT; vítá 
vylepšený portál „Vaše Evropa“ jako 
hlavní webovou stránku, která poskytuje 
přístup k informacím o právech v různých 
odvětvích i k asistenčním službám;

3. vítá, s jakým důrazem Komise 
podporuje program SOLVIT a projekt EU 
Pilot jako alternativní mechanismy řešení 
problémů a vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu zvýšila svoje úsilí; připomíná, že 
podporuje samostatnou rozpočtovou 
položku a patřičné finanční prostředky pro 
program SOLVIT, portál „Vaše Evropa“
a veškeré další nástroje určené k tomu, 
aby vnitřní trh fungoval v praxi; vítá 
vylepšený portál „Vaše Evropa“ jako 
hlavní webovou stránku, která poskytuje 
přístup k informacím o právech v různých 
odvětvích i k asistenčním službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
iiIliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá, s jakým důrazem Komise 
podporuje program SOLVIT a projekt EU 
Pilot jako alternativní mechanismy řešení 
problémů a vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu zvýšila svoje úsilí; připomíná, že 
podporuje samostatnou rozpočtovou 
položku pro program SOLVIT; vítá 
vylepšený portál „Vaše Evropa“ jako 
hlavní webovou stránku, která poskytuje 

3. vítá, s jakým důrazem Komise 
podporuje program SOLVIT a projekt EU 
Pilot jako alternativní mechanismy řešení 
problémů a vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu zvýšila svoje úsilí; připomíná, že 
podporuje samostatnou rozpočtovou 
položku pro program SOLVIT; vítá 
vylepšený portál „Vaše Evropa“ jako 
hlavní webovou stránku, která poskytuje 
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přístup k informacím o právech v různých
odvětvích i k asistenčním službám;

přístup k informacím o právech v různých 
odvětvích i k asistenčním službám; vyzývá 
Komisi, aby přijala další opatření
k podpoře portálu „Vaše Evropa“, s nímž 
stále není veřejnost dostatečně 
obeznámena;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá pokračování finanční podpory sítě 
evropských spotřebitelských center jakož
i studii, která posuzuje efektivnost této sítě; 
vyzývá Komisi, aby vycházela ze závěrů 
této studie a podnikla kroky, které zvýší 
jak kvalitu nabízených služeb, tak
i povědomí o síti evropských 
spotřebitelských center mezi zákazníky;

4. vítá pokračování finanční podpory sítě 
evropských spotřebitelských center jakož
i studii, která posuzuje efektivnost této sítě;
vyzývá Komisi, aby vycházela ze závěrů 
této studie a podnikla kroky, které zvýší 
kvalitu nabízených služeb a zajistí stabilní 
financování sítě; zdůrazňuje význam 
zvyšování povědomí spotřebitelů o síti 
evropských spotřebitelských center; vřele 
vítá opatření Komise v této věci, jako jsou 
mediální kampaně a opatření
k optimalizaci vyhledávače;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá pokračování finanční podpory sítě 
evropských spotřebitelských center jakož
i studii, která posuzuje efektivnost této sítě; 
vyzývá Komisi, aby vycházela ze závěrů 

4. vítá pokračování finanční podpory sítě 
evropských spotřebitelských center jakož
i studii, která posuzuje efektivnost této sítě; 
vyzývá Komisi, aby vycházela ze závěrů 
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této studie a podnikla kroky, které zvýší 
jak kvalitu nabízených služeb, tak
i povědomí o síti evropských 
spotřebitelských center mezi zákazníky;

této studie a podnikla kroky, které zvýší 
jak kvalitu nabízených služeb, tak
i povědomí o službách poskytovaných sítí
evropských spotřebitelských center mezi 
zákazníky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá pokračování finanční podpory sítě 
evropských spotřebitelských center jakož
i studii, která posuzuje efektivnost této sítě; 
vyzývá Komisi, aby vycházela ze závěrů 
této studie a podnikla kroky, které zvýší 
jak kvalitu nabízených služeb, tak
i povědomí o síti evropských 
spotřebitelských center mezi zákazníky;

4. vítá pokračování finanční podpory sítě 
evropských spotřebitelských center jakož
i studii, která posuzuje efektivnost této sítě; 
vyzývá Komisi, aby vycházela ze závěrů 
této studie a podnikla kroky, které zvýší 
kvalitu nabízených služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že občané mají i nadále 
nedostatek informací o programu 
SOLVIT, portálu „Vaše Evropa“ a o síti 
evropských spotřebitelských center, což 
snižuje účinnost informací o vnitřním 
trhu a příležitostech, které nabízí; vyzývá 
Komisi,aby proto přijala opatření
k informování veřejnosti, například 
prostřednictvím vzdělávání, a zejména aby 
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vyvíjela činnost v oblasti informování 
veřejnosti o zboží a službách, např.
o autech v rámci motoristických asociací
a autoškol v členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila svoje úsilí
k zajištění toho, aby záznamy členských 
států o tradičních vlastních zdrojích byly 
přesné, a aby zlepšila celní dohled 
vnitrostátních orgánů s cílem vyhnout se 
chybám v množství shromážděných 
tradičních vlastních zdrojů v souladu
s doporučením Účetního dvora (bod 2.21);

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila svoje úsilí
k zajištění toho, aby záznamy členských 
států o tradičních vlastních zdrojích byly 
přesné, a aby zlepšila celní dohled 
vnitrostátních orgánů s cílem vyhnout se 
chybám v množství shromážděných 
tradičních vlastních zdrojů v souladu
s doporučením Účetního dvora (bod 2.21);
vyzývá proto Komisi k tomu, aby 
vynaložila další úsilí o zjednodušení 
právního rámce, zejména s cílem řešit 
přetrvávající problémy v některých 
systémech kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že složitost pravidel je 
hlavní příčinou chyb v kapitole výzkum
a další politiky; vyzývá Komisi, aby zvážila 
různé možnosti, jak dosáhnout lepší 
rovnováhy mezi zjednodušením postupů
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a kontrolami s cílem snížit administrativní 
zátěž pro MSP; zdůrazňuje složitost 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek
a doporučuje proto jejich zjednodušení, 
aby se snížil obecný výskyt chyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyjadřuje znepokojení nad částečnou 
účinnosti systémů dohledu a kontroly 
Komise; zdůrazňuje, že některé chyby, 
které zjistil Účetní dvůr, Komise 
neodhalila a zdůrazňuje proto, že je třeba 
vyvinout úsilí ke zlepšení stávajících 
kontrolních systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. opakuje svůj požadavek, aby Komise 
každý rok předkládala Parlamentu a Radě 
podrobnější popis výdajů z každé 
rozpočtové položky a porovnala tyto údaje
s poznámkami k dané položce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. navzdory oprávněné kritice Účetního 
dvora1 považuje záruční mechanismus 
malých a středních podniků za klíčový 
finanční nástroj k dalšímu posílení 
potenciálu řemeslných podniků
a maloobchodů; vyzývá Komisi, aby 
maximalizovala přidanou hodnotu 
záručního mechanismu malých
a středních podniků a dále v celosvětovém 
měřítku podporovat inovace a podniky 
Unie;
_______________
1 Zvláštní zpráva Evropského účetního 
dvora č. 4/2011 o auditu záručního 
mechanismu malých a středních podniků

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. poukazuje na zvláštní zprávu 
Evropského účetního dvora č. 13/2011 
nazvanou „Umožňují kontroly v rámci 
celního režimu 42 zabránit daňovým 
únikům v oblasti DPH a odhalovat je?“;
s cílem zabránit závažným ztrátám pro 
vnitrostátní rozpočty v důsledku daňových 
úniků v oblasti DPH vyzývá Komisi, aby 
dále upravila regulační rámec Unie; dále 
vyzývá členské státy, aby za účelem 
zajištění jednotného řízení v oblasti 
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osvobození od DPH ze strany celních 
orgánů zlepšily spolupráci a zefektivnily 
výměnu informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vítá, že Komise přijala specifické 
pokyny ohledně státní pomoci finančnímu 
sektoru v reakci na naléhavé případy 
vzniklé v důsledku finanční krize; bere na 
vědomí, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že 
Komise účinně reagovala na finanční 
krizi; povzbuzuje Komisi v tom, aby 
pokračovala v zajišťování kompatibility 
státní pomoci s cíli stanovenými ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie a aby 
realisticky vyhodnotila narušení 
hospodářské soutěže a dopady na obchod;
vyzývá Komisi, aby rozšířila následné 
posouzení dopadu státní podpory
a kontroly státní podpory na podniky, trhy
a ekonomiku jako celek; zdůrazňuje 
význam, který má zajištění právní jistoty 
pro všechny zúčastněné strany zrychlením 
postupů pro vyřizování stížností
a zvýšením jejich účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. připomíná odpovědnost členských 
států podle článku 317 Smlouvy
o Evropské unie a jejich povinnost posílit 
kontrolní systémy, pokud jde o ověřování 
ze strany řídících orgánů před schválením 
výdajů předkládaných Komisí a o pokyny 
ohledně ročních souhrnných zpráv, což 
jsou cenné zdroje věrohodnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. s odkazem na sdělení „Rozpočet 
strategie Evropa 2020“ vyzývá Komisi, 
aby pokračovala ve spolupráci
s Evropským parlamentem a Radou
a zajistila, aby se budoucí programovací 
činnosti v Unii řídily zásadami 
zjednodušení, řádného finančního řízení
a odpovědnosti; vyzývá členské státy
a Komisi, aby se při plánování programů 
financovaných z Unie zaměřily na 
konkrétní cíle SMART, které jsou 
měřitelné, dosažitelné, přiměřené a časově 
vymezené, a zároveň aby zohlednily 
případná rizika, pokud jde o plnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)
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CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. s ohledem na nárůst podílu plateb 
předem (předběžné financování)
v souhrnném rozpočtu Unie vyzývá 
Komisi, aby příslušně upravila účetní 
pravidla a dohled, aby se zamezilo 
plýtvání prostředky daňových poplatníků; 
bere na vědomí nedostatek adekvátních 
analýz rozdílů mezi plánovanými cíli
a dosaženými výsledky a rovněž zjištění, že 
rámec pro podávání zpráv o účinnosti 
nezahrnoval hospodárnost a účinnost 
vynakládaných prostředků;

Or. en


