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Pozměňovací návrh 1
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že nedávný hospodářský 
pokles odhalil řadu nedostatků a 
nesrovnalostí na jednotném trhu, jež mají 
nepříznivý dopad na důvěru spotřebitelů i 
občanů; je si vědom rozpočtových 
omezení, za kterých Unie v současné době 
vyvíjí svou činnost; žádá, aby byly 
prostředky z rozpočtu lépe vynakládány, a 
to tak, že budou poskytnuty odpovídající 
finanční prostředky s cílem podpořit 
strategii pro inteligentní a udržitelný růst;

1. žádá, aby byly prostředky vraceny zpět 
členským státům, aby každý členský stát 
mohl sám rozhodnout o jejich použití;   

Or. nl

Pozměňovací návrh 2
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že nedávný hospodářský 
pokles odhalil řadu nedostatků a 
nesrovnalostí na jednotném trhu, jež mají 
nepříznivý dopad na důvěru spotřebitelů i 
občanů; je si vědom rozpočtových 
omezení, za kterých Unie v současné době 
vyvíjí svou činnost; žádá, aby byly 
prostředky z rozpočtu lépe vynakládány, a 
to tak, že budou poskytnuty odpovídající 
finanční prostředky s cílem podpořit 
strategii pro inteligentní a udržitelný růst;

1. připomíná, že nedávný hospodářský 
pokles odhalil řadu nedostatků a 
nesrovnalostí na jednotném trhu, jež mají 
nepříznivý dopad na důvěru spotřebitelů i 
občanů; je si vědom rozpočtových 
omezení, za kterých Unie v současné době 
vyvíjí svou činnost; žádá, aby prostředky 
na závazky a na platby odrážely 
jednoznačnou přidanou hodnotu a 
maximální účelnost nakládání s nimi a 
aby byly prostředky z rozpočtu lépe 
vynakládány, a to tak, že budou poskytnuty 
odpovídající finanční prostředky s cílem 
podpořit strategii pro inteligentní a 
udržitelný růst;
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že politika ochrany 
spotřebitele je pro Evropskou unii jednou z 
hlavních priorit a že rozpočet na ni by měl 
tuto skutečnost odrážet;

2. je přesvědčen, že velmi razantní snížení 
jejích úkolů je pro Evropskou unii hlavní 
prioritou a že rozpočet by měl tuto 
skutečnost odrážet;

Or. nl

Pozměňovací návrh 4
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že politika ochrany 
spotřebitele je pro Evropskou unii jednou z 
hlavních priorit a že rozpočet na ni by měl 
tuto skutečnost odrážet;

2. je přesvědčen, že politika ochrany 
spotřebitele je pro Evropskou unii jednou z 
hlavních priorit a že rozpočet na ni by měl 
tuto skutečnost odrážet; v tomto ohledu 
vyzývá Evropskou komisi, aby věnovala 
veškerou náležitou pozornost 
podrobnostem konkrétně uvedeným ve 
zprávě o novém programu evropské 
spotřebitelské politiky na období 2014–
2020 (2012/2133 (INI)), kterou přijal 
Evropský parlament dne 11. června 2013;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Patricia van der Kammen
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě žádá, aby byl zachován
alespoň příděl finančních prostředků, který 
navrhuje Komise v rámci víceletého 
finančního rámce na program v oblasti 
spotřebitelské politiky (tj. částka 
197 000 000 EUR), a poukazuje na to, že 
nejméně 8 milionů EUR z tohoto programu 
bude zapotřebí na vícejazyčný nástroj pro 
platformu pro online řešení 
spotřebitelských sporů (ODR); připomíná, 
že na tomto vícejazyčném nástroji se 
dohodli oba spolutvůrci právních předpisů 
a byl přijat v legislativním usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 12. března 
2013 o návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o online řešení 
spotřebitelských sporů; navrhuje, že tento 
vícejazyčný nástroj pro platformu pro 
online řešení sporů by mohl být také 
financován z programu Nástroj pro 
propojení Evropy;

3. naléhavě žádá, aby byl zrušen alespoň 
příděl finančních prostředků, který 
navrhuje Komise v rámci víceletého 
finančního rámce na program v oblasti 
spotřebitelské politiky (tj. částka 
197 000 000 EUR);

Or. nl

Pozměňovací návrh 6
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě žádá, aby byl zachován alespoň 
příděl finančních prostředků, který 
navrhuje Komise v rámci víceletého 
finančního rámce na program v oblasti 
spotřebitelské politiky (tj. částka 
197 000 000 EUR), a poukazuje na to, že 
nejméně 8 milionů EUR z tohoto 
programu bude zapotřebí na vícejazyčný 
nástroj pro platformu pro online řešení 

3. naléhavě žádá, aby byl zachován alespoň 
příděl finančních prostředků, který 
navrhuje Komise v rámci víceletého 
finančního rámce na program v oblasti 
spotřebitelské politiky (tj. částka 
197 000 000 EUR); pokládá za nutné 
využít omezenou částku z „rozpětí“ 
stanoveného pro okruh 3 víceletého 
finančního rámce (tj. 40 milionů EUR za 
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spotřebitelských sporů (ODR); připomíná, 
že na tomto vícejazyčném nástroji se 
dohodli oba spolutvůrci právních předpisů 
a byl přijat v legislativním usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 12. března 
2013 o návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o online řešení 
spotřebitelských sporů; navrhuje, že tento 
vícejazyčný nástroj pro platformu pro 
online řešení sporů by mohl být také 
financován z programu Nástroj pro 
propojení Evropy;

celé období z celkového rozpětí pro okruh 
3 ve výši 686 900 000 EUR) k financování 
vícejazyčného nástroje pro platformu pro 
online řešení sporů; připomíná, že na 
tomto vícejazyčném nástroji se dohodli oba 
spolutvůrci právních předpisů a byl přijat v 
legislativním usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 12. března 2013
o návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o online řešení spotřebitelských 
sporů; poznamenává, že využití rozpětí 
ponechaného u okruhu VFR je v souladu 
s návrhem interinstitucionální dohody 
mezi Evropským parlamentem, Evropskou 
radou a Komisí o rozpočtové kázni, 
spolupráci v rozpočtových záležitostech a 
o řádném finančním řízení (část II, oddíl 
B, bod 16);

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě žádá, aby byl zachován 
alespoň příděl finančních prostředků, který 
navrhuje Komise v rámci víceletého 
finančního rámce na program v oblasti
spotřebitelské politiky (tj. částka 
197 000 000 EUR), a poukazuje na to, že 
nejméně 8 milionů EUR z tohoto 
programu bude zapotřebí na vícejazyčný 
nástroj pro platformu pro online řešení 
spotřebitelských sporů (ODR); připomíná, 
že na tomto vícejazyčném nástroji se 
dohodli oba spolutvůrci právních předpisů 
a byl přijat v legislativním usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 12. března 
2013 o návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o online řešení 

3. naléhavě žádá, aby byl zachován příděl 
finančních prostředků, který navrhuje 
Komise v rámci víceletého finančního 
rámce na program v oblasti spotřebitelské 
politiky (tj. částka 197 000 000 EUR), a 
poukazuje na to, že 8 milionů EUR z 
tohoto programu bude zapotřebí na 
vícejazyčný nástroj pro platformu pro 
online řešení spotřebitelských sporů 
(ODR); připomíná, že na tomto 
vícejazyčném nástroji se dohodli oba 
spolutvůrci právních předpisů a byl přijat v 
legislativním usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 12. března 2013 
o návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o online řešení spotřebitelských 
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spotřebitelských sporů; navrhuje, že tento 
vícejazyčný nástroj pro platformu pro 
online řešení sporů by mohl být také 
financován z programu Nástroj pro 
propojení Evropy;

sporů; navrhuje, že tento vícejazyčný 
nástroj pro platformu pro online řešení 
sporů by mohl být také financován z 
programu Nástroj pro propojení Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává důležitost Fóra pro jednotný trh 
a požaduje prodloužení příslušné 
přípravné akce až do roku 2014 (s částkou 
1 200 000 EUR v prostředcích na závazky 
a na platby);

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává důležitost Fóra pro jednotný trh a 
požaduje prodloužení příslušné přípravné 
akce až do roku 2014 (s částkou 1 200 000 
EUR v prostředcích na závazky a na 
platby);

4. uznává důležitost Fóra pro jednotný trh a 
požaduje prodloužení příslušné přípravné 
akce až do roku 2014 (s částkou 1 200 000 
EUR v prostředcích na závazky a na 
platby); poukazuje na to, že toto fórum by 
se mělo stát součástí probíhající kampaně 
na úrovni Unie s cílem zvýšit 
informovanost o právech a zájmech 
spotřebitelů;

Or. es
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Pozměňovací návrh 10
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že v podmínkách 
současné hospodářské a sociální krize je 
velmi prospěšné, když spotřebitelská 
sdružení mohou plnit své funkce za 
optimálních podmínek; navrhuje proto, 
aby rozpočtové položky vytvořené pro tato 
sdružení byly v roce 2014 navýšeny o 2 
miliony EUR s cílem zamezit jakýmkoli 
nepříznivým dopadům na práva 
spotřebitelů a na informace a školení, 
kterých se jim dostává;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za důležité vytvořit nový 
pilotní projekt s názvem „Aplikace Your 
Europe Travel (YET) pro mobilní 
zařízení“ s cílem poskytovat informace o 
přeshraničních záležitostech jak na 
úrovni EU, tak na úrovni členských států 
ve 24 jazycích prostředníctvím jediného 
kontaktního místa (s prostředky na 
závazky ve výši 650 000 EUR a s 
prostředky na platby ve výši 350 000 
EUR); projekt by měl skýtat zvlášť 
praktické informace a na potřeby občanů 
zaměřené zóny pro jednotlivé spotřebitele 
a měl by se zaměřovat na reálné 
přeshraniční situace, včetně praktických 
informací na témata od cestovních a 

vypouští se
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vízových informací, rad, jak si počínat při 
stěhování do jiné země, až po informace o 
zdravotní péči a informace o národních 
spotřebitelských organizacích;

Or. nl

Pozměňovací návrh 12
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za důležité vytvořit nový 
pilotní projekt s názvem „Aplikace Your 
Europe Travel (YET) pro mobilní 
zařízení“ s cílem poskytovat informace o 
přeshraničních záležitostech jak na 
úrovni EU, tak na úrovni členských států 
ve 24 jazycích prostředníctvím jediného 
kontaktního místa (s prostředky na 
závazky ve výši 650 000 EUR a s 
prostředky na platby ve výši 350 000 
EUR); projekt by měl skýtat zvlášť 
praktické informace a na potřeby občanů 
zaměřené zóny pro jednotlivé spotřebitele 
a měl by se zaměřovat na reálné 
přeshraniční situace, včetně praktických 
informací na témata od cestovních a 
vízových informací, rad, jak si počínat při 
stěhování do jiné země, až po informace o 
zdravotní péči a informace o národních 
spotřebitelských organizacích;

5. zdůrazňuje, že celkový příděl 
finančních prostředků musí setrvat v 
mezích dohody na víceletém finančním 
rámci, proto se domnívá, že by nové 
pilotní projekty měly být odloženy na 
dobu, kdy se členské státy zotaví z dopadů 
hospodářské krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za důležité vytvořit nový 
pilotní projekt s názvem „Aplikace Your 
Europe Travel (YET) pro mobilní zařízení“ 
s cílem poskytovat informace o 
přeshraničních záležitostech jak na úrovni 
EU, tak na úrovni členských států ve 24 
jazycích prostředníctvím jediného 
kontaktního místa (s prostředky na závazky 
ve výši 650 000 EUR a s prostředky na 
platby ve výši 350 000 EUR); projekt by 
měl skýtat zvlášť praktické informace a na 
potřeby občanů zaměřené zóny pro 
jednotlivé spotřebitele a měl by se 
zaměřovat na reálné přeshraniční situace, 
včetně praktických informací na témata 
od cestovních a vízových informací, rad, 
jak si počínat při stěhování do jiné země, 
až po informace o zdravotní péči a 
informace o národních spotřebitelských 
organizacích;

5. považuje za důležité vytvořit nový 
pilotní projekt s názvem „Aplikace Your 
Europe Travel (YET) pro mobilní zařízení“ 
s cílem poskytovat obecné informace o 
přeshraničních záležitostech v jakémkoli z 
jazyků EU prostřednictvím jediného 
kontaktního místa a pomoci turistům, kteří 
se ocitnou v problémech při pobytu v 
zahraničí a mají omezený přístup k 
informacím a poradenským službám (s 
prostředky na závazky ve výši 650 000 
EUR a s prostředky na platby ve výši 350 
000 EUR); projekt by měl skýtat praktické 
informace pro spotřebitele a soustředit se 
na reálné přeshraniční situace, na témata 
od cestovních a vízových informací přes 
práva cestujících a spotřebitelů, karty 
zdravotního pojištění, platební systémy a 
dopravní značení až po evropská 
spotřebitelská centra, která mohou 
poskytovat pomoc a poradenství v každé ze 
zemí EU, v Norsku a na Islandu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že systém SOLVIT prokázal 
svou efektivitu při řešení problémů, které 
se dotýkají občanů; opakuje, že podporuje 
vytvoření rozpočtové položky pro nástroje 
jednotného trhu;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že systém SOLVIT prokázal 
svou efektivitu při řešení problémů, které 
se dotýkají občanů; opakuje, že podporuje 
vytvoření rozpočtové položky pro nástroje 
jednotného trhu;

6. vítá zvýšené financování nástrojů pro 
správu a řízení vnitřního trhu (rozpočtová 
položka 12 02 02); zdůrazňuje, že systém 
SOLVIT prokázal svou efektivitu při řešení 
problémů, které se dotýkají občanů;
opakuje, že podporuje vytvoření 
rozpočtové položky pro nástroje 
jednotného trhu, zastává názor, že by mělo 
být vyvinuto větší úsilí s cílem lépe 
začlenit SOLVIT do řady asistenčních 
služeb a nástrojů vymáhání, které jsou k 
dispozici na vnitrostátní a unijní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že podpora reálné 
ekonomiky by měla být pro EU klíčovou 
prioritou; naléhavě žádá, aby MSP 
čerpaly tuto finanční podporu maximální 
možnou měrou;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 17
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že MSP představují 
většinu výkonu a pracovních míst v 
soukromém sektoru a že v současné době 
narážejí na mimořádně obtížné podmínky 
pro získání úvěru, pokud jde o úvěrové 
záruky a kapitálovou přiměřenost a změny 
v ochotě podstupovat riziko mají dopad 
poskytování úvěrů MSP; vyzývá proto 
členské státy, aby zachovaly celkový příděl 
finančních prostředků pro program 
COSME a obnovily rozpočtovou položku 
02 01 04 01;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. je si vědom, že je zapotřebí zachovat 
vyvážený příděl finančních prostředků pro 
program Cla, který by měl být 
přinejmenším stejný jako částka obsažená 
v původním návrhu Komise, tj. 548 080 
000 EUR; zdůrazňuje, že je třeba posílit 
původní obecný cíl programu, tj. 
podporovat fungování celní unie, a 
posilovat vnitřní trh pomocí nových 
konkrétních cílů a operačních cílů.

8. je si vědom, že je zapotřebí drasticky 
oklestit působnost a finanční prostředky 
Evropské unie. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 19
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. je si vědom, že je zapotřebí zachovat 
vyvážený příděl finančních prostředků pro 
program Cla, který by měl být 
přinejmenším stejný jako částka obsažená 
v původním návrhu Komise, tj. 548 080 
000 EUR; zdůrazňuje, že je třeba posílit 
původní obecný cíl programu, tj. 
podporovat fungování celní unie, a 
posilovat vnitřní trh pomocí nových 
konkrétních cílů a operačních cílů.

8. je si vědom, že je zapotřebí zachovat 
vyvážený příděl finančních prostředků pro 
program Cla, který by měl být stejný jako 
částka obsažená v původním návrhu 
Komise, tj. 548 080 000 EUR; zdůrazňuje, 
že je třeba posílit původní dlouhodobý 
obecný cíl programu, tj. podporovat 
fungování celní unie, a posilovat vnitřní trh 
pomocí nových konkrétních cílů a 
operačních cílů.

Or. en


