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Pozmeňujúci návrh 1
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že nedávny hospodársky 
pokles odhalil na jednotnom trhu viacero 
nedostatkov a nezrovnalostí, ktoré mali 
nepriaznivý vplyv na dôveru spotrebiteľov 
a občanov; uznáva rozpočtové 
obmedzenia, s ktorými Únia v súčasnosti 
funguje; žiada o lepšie využívanie 
rozpočtu tým, že sa poskytnú adekvátne 
finančné prostriedky na podporu stratégie 
pre inteligentný a udržateľný rast;

1. žiada, aby sa rozpočtové prostriedky 
vrátili členským štátom, tak aby si každý 
členský štát mohol zvoliť vlastné riešenia;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 2
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že nedávny hospodársky 
pokles odhalil na jednotnom trhu viacero 
nedostatkov a nezrovnalostí, ktoré mali 
nepriaznivý vplyv na dôveru spotrebiteľov 
a občanov; uznáva rozpočtové obmedzenia, 
s ktorými Únia v súčasnosti funguje; žiada 
o lepšie využívanie rozpočtu tým, že sa 
poskytnú adekvátne finančné prostriedky 
na podporu stratégie pre inteligentný a 
udržateľný rast;

1. pripomína, že nedávny hospodársky 
pokles odhalil na jednotnom trhu viacero 
nedostatkov a nezrovnalostí, ktoré mali 
nepriaznivý vplyv na dôveru spotrebiteľov 
a občanov; uznáva rozpočtové obmedzenia, 
s ktorými Únia v súčasnosti funguje; žiada, 
aby záväzky a platby odrážali jasnú 
pridanú hodnotu a maximálnu 
efektívnosť riadenia a lepšie využívanie 
rozpočtu tým, že sa poskytnú adekvátne 
finančné prostriedky na podporu stratégie 
pre inteligentný a udržateľný rast;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje presvedčenie, že 
spotrebiteľská politika patrí medzi hlavné 
priority Európskej únie a že táto 
skutočnosť by sa mala odrážať aj v 
rozpočte pre túto oblasť politiky;

2. vyjadruje presvedčenie, že medzi hlavné 
priority Európskej únie patrí veľmi 
výrazné zníženie úloh a že táto skutočnosť 
by sa mala odrážať aj v rozpočte;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 4
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje presvedčenie, že 
spotrebiteľská politika patrí medzi hlavné 
priority Európskej únie a že táto 
skutočnosť by sa mala odrážať aj v 
rozpočte pre túto oblasť politiky;

2. vyjadruje presvedčenie, že 
spotrebiteľská politika patrí medzi hlavné 
priority Európskej únie a že táto 
skutočnosť by sa mala odrážať aj v 
rozpočte pre túto oblasť politiky; v tejto 
súvislosti vyzýva Európsku komisiu, aby 
venovala všetku potrebnú pozornosť 
podrobnostiam uvedeným v správe o 
novom programe európskej 
spotrebiteľskej politiky (2012/2133 (INI)) 
na roky 2014 – 2020, ktorú Európsky 
parlament prijal 11. júna 2013;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 5
Patricia van der Kammen
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. nalieha, aby finančné krytie programu 
Spotrebitelia zodpovedalo minimálne 
sume, ktorú Komisia pôvodne navrhla vo 
viacročnom finančnom rámci (t. j. 197 
miliónov eur) a upozorňuje na to, že 
minimálne 8 miliónov eur z programu 
bude potrebných na viacjazyčný nástroj 
platformy na riešenie spotrebiteľských 
sporov online (RSO); pripomína, že na 
vytvorení tohto viacjazyčného nástroja sa 
dohodli oba spoluzákonodarcovia a 
iniciatíva sa prijala aj v legislatívnom 
uznesení Európskeho parlamentu z 12. 
marca 2013 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o riešení 
spotrebiteľských sporov online (RSO); 
navrhuje, aby sa zvážilo financovanie 
viacjazyčného nástroja platformy RSO 
prostredníctvom programu Nástroj na 
prepojenie Európy;

3. nalieha, aby sa vypustilo aspoň finančné 
krytie programu Spotrebitelia, ktorú 
Komisia pôvodne navrhla vo viacročnom 
finančnom rámci (t. j. 197 miliónov eur); 

Or. nl

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. nalieha, aby finančné krytie programu 
Spotrebitelia zodpovedalo minimálne 
sume, ktorú Komisia pôvodne navrhla vo 
viacročnom finančnom rámci (t. j. 197 
miliónov eur) a upozorňuje na to, že 
minimálne 8 miliónov eur z programu 
bude potrebných na viacjazyčný nástroj 
platformy na riešenie spotrebiteľských 
sporov online (RSO); pripomína, že na 
vytvorení tohto viacjazyčného nástroja sa 

3. nalieha, aby finančné krytie programu 
Spotrebitelia zodpovedalo minimálne 
sume, ktorú Komisia pôvodne navrhla vo 
viacročnom finančnom rámci (t. j. 197 
miliónov EUR); považuje za potrebné 
použiť zníženú sumu z rezervy 
predpokladanej pre okruh 3 viacročného 
finančného rámca (t. j. 40 mil. EUR počas 
celého obdobia z celkovej rezervy 
dostupnej pre okruh 3, 686 900 000 EUR) 
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dohodli oba spoluzákonodarcovia a 
iniciatíva sa prijala aj v legislatívnom 
uznesení Európskeho parlamentu z 12. 
marca 2013 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o riešení 
spotrebiteľských sporov online (RSO);
navrhuje, aby sa zvážilo financovanie 
viacjazyčného nástroja platformy RSO 
prostredníctvom programu Nástroj na 
prepojenie Európy;

na financovanie viacjazyčného nástroja 
pre platformu RSO; pripomína, že na 
vytvorení tohto viacjazyčného nástroja sa 
dohodli oba spoluzákonodarcovia a 
iniciatíva sa prijala aj v legislatívnom 
uznesení Európskeho parlamentu z 12. 
marca 2013 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o riešení 
spotrebiteľských sporov online (RSO);
konštatuje, že použitie rezervy určenej na 
okruh VFR je v súlade s návrhom 
medziinštitucionálnej dohody medzi 
Európskym parlamentom, Európskou 
radou a Komisiou o rozpočtovej 
disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom 
hospodárení  (časť II, bod B, ods. 16);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. nalieha, aby finančné krytie programu 
Spotrebitelia zodpovedalo minimálne
sume, ktorú Komisia pôvodne navrhla vo 
viacročnom finančnom rámci (t. j. 197 
miliónov eur) a upozorňuje na to, že 
minimálne 8 miliónov eur z programu 
bude potrebných na viacjazyčný nástroj 
platformy na riešenie spotrebiteľských 
sporov online (RSO); pripomína, že na 
vytvorení tohto viacjazyčného nástroja sa 
dohodli oba spoluzákonodarcovia a 
iniciatíva sa prijala aj v legislatívnom 
uznesení Európskeho parlamentu z 12. 
marca 2013 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o riešení 
spotrebiteľských sporov online (RSO); 
navrhuje, aby sa zvážilo financovanie 

3. nalieha, aby finančné krytie programu 
Spotrebitelia zodpovedalo sume, ktorú 
Komisia pôvodne navrhla vo viacročnom 
finančnom rámci (t. j. 197 miliónov eur) a 
upozorňuje na to, že 8 miliónov eur z 
programu bude potrebných na viacjazyčný 
nástroj platformy na riešenie 
spotrebiteľských sporov online (RSO); 
pripomína, že na vytvorení tohto 
viacjazyčného nástroja sa dohodli oba 
spoluzákonodarcovia a iniciatíva sa prijala 
aj v legislatívnom uznesení Európskeho 
parlamentu z 12. marca 2013 o návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o riešení spotrebiteľských sporov online 
(RSO); navrhuje, aby sa zvážilo 
financovanie viacjazyčného nástroja 
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viacjazyčného nástroja platformy RSO 
prostredníctvom programu Nástroj na 
prepojenie Európy;

platformy RSO prostredníctvom programu 
Nástroj na prepojenie Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. uznáva dôležitosť Fóra jednotného trhu 
a žiada rozšírenie prípravnej akcie na rok 
2014 (1,2 milióna eur tak na viazané, ako 
aj na platobné rozpočtové prostriedky);

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. uznáva dôležitosť Fóra jednotného trhu a 
žiada rozšírenie prípravnej akcie na rok 
2014 (1,2 milióna eur tak na viazané, ako 
aj na platobné rozpočtové prostriedky); 

4. uznáva dôležitosť Fóra jednotného trhu a 
žiada rozšírenie prípravnej akcie na rok 
2014 (1,2 milióna eur tak na viazané, ako 
aj na platobné rozpočtové prostriedky); 
upozorňuje, že toto fórum by malo byť 
začlenené do prebiehajúcej kampane na 
úrovni Únie na zvýšenie informovanosti o 
právach a záujmoch spotrebiteľov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 10
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že v kontexte súčasnej 
hospodárskej a sociálnej krízy je pre 
spotrebiteľské združenia veľkým 
prínosom, keď môžu vykonávať svoje 
funkcie za optimálnych podmienok; preto 
navrhuje, aby sa sumy v rozpočtových 
riadkoch vytvorených pre tieto združenia v 
roku 2014 zvýšili o 2 mil. EUR s cieľom 
predísť akýmkoľvek nepriaznivým 
účinkom na práva spotrebiteľov a na 
informácie a odbornú prípravu, ktorá sa 
im poskytuje; 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 11
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. považuje za dôležité vytvoriť nový 
pilotný projekt v súvislosti s aplikáciou 
pre mobilné zariadenia Your Europe 
Travel (YET) s cieľom poskytnúť 
informácie týkajúce sa cezhraničných 
otázok na vnútroštátnej úrovni a úrovni 
EÚ, a to prostredníctvom jedného 
kontaktného miesta a v 24 jazykoch (650 
tisíc eur na viazané rozpočtové prostriedky 
a 350 tisíc eur na platobné rozpočtové 
prostriedky); tento projekt by mal 
jednotlivým spotrebiteľom ponúknuť 
osobitné praktické informácie a zóny 
orientované na potreby občanov, pričom 
by sa zameral na reálne cezhraničné 
situácie: poskytované informácie by mali 
pokryť široké spektrum tém vrátane 
informácií o vízach a možnostiach 
cestovania, poradenstva pri sťahovaní do 

vypúšťa sa
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inej krajiny, informácií o zdravotníckych 
zariadeniach či národných 
spotrebiteľských centrách;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 12
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. považuje za dôležité vytvoriť nový 
pilotný projekt v súvislosti s aplikáciou 
pre mobilné zariadenia Your Europe 
Travel (YET) s cieľom poskytnúť 
informácie týkajúce sa cezhraničných 
otázok na vnútroštátnej úrovni a úrovni 
EÚ, a to prostredníctvom jedného 
kontaktného miesta a v 24 jazykoch (650 
tisíc eur na viazané rozpočtové prostriedky 
a 350 tisíc eur na platobné rozpočtové 
prostriedky); tento projekt by mal 
jednotlivým spotrebiteľom ponúknuť 
osobitné praktické informácie a zóny 
orientované na potreby občanov, pričom by 
sa zameral na reálne cezhraničné situácie: 
poskytované informácie by mali pokryť 
široké spektrum tém vrátane informácií o 
vízach a možnostiach cestovania, 
poradenstva pri sťahovaní do inej krajiny, 
informácií o zdravotníckych zariadeniach 
či národných spotrebiteľských centrách;

5. zdôrazňuje, že celkové finančné krytie 
musí zodpovedať dohode o viacročnom 
finančnom rámci, a preto sa domnieva, že 
nové pilotné projekty by sa mali odložiť, 
kým členské štáty neprekonajú účinky 
hospodárskych kríz; 

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. považuje za dôležité vytvoriť nový 
pilotný projekt v súvislosti s aplikáciou pre 
mobilné zariadenia Your Europe Travel 
(YET) s cieľom poskytnúť informácie 
týkajúce sa cezhraničných otázok na 
vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ, a to 
prostredníctvom jedného kontaktného 
miesta a v 24 jazykoch (650 tisíc eur na 
viazané rozpočtové prostriedky a 350 tisíc 
eur na platobné rozpočtové prostriedky);
tento projekt by mal jednotlivým
spotrebiteľom ponúknuť osobitné praktické 
informácie a zóny orientované na potreby 
občanov, pričom by sa zameral na reálne 
cezhraničné situácie: poskytované 
informácie by mali pokryť široké 
spektrum tém vrátane informácií o vízach 
a možnostiach cestovania, poradenstva pri 
sťahovaní do inej krajiny, informácií o 
zdravotníckych zariadeniach či národných 
spotrebiteľských centrách;

5. považuje za dôležité vytvoriť nový 
pilotný projekt v súvislosti s aplikáciou pre 
mobilné zariadenia Your Europe Travel 
(YET) s cieľom poskytnúť všeobecné
informácie týkajúce sa cezhraničných 
otázok v ktoromkoľvek jazyku EÚ
prostredníctvom jedného kontaktného 
miesta a s cieľom pomôcť cestujúcim, 
ktorí sa stretnú s problémami, keď sú v 
zahraničí a majú obmedzený prístup k 
informáciám a poradenským službám
(650 tisíc eur na viazané rozpočtové 
prostriedky a 350 tisíc eur na platobné 
rozpočtové prostriedky); tento projekt by 
mal spotrebiteľom poskytnúť praktické 
informácie a zamerať sa na skutočné, 
cezhraničné situácie, na témy týkajúce sa 
cestovania, informácie o vízach, právach 
cestujúcich a spotrebiteľov, zdravotných 
kartách, platobných systémoch, 
dopravných značkách a o európskych 
spotrebiteľských centrách, ktoré môžu 
poskytnúť pomoc a poradenstvo v každom 
členskom štáte EÚ, v Nórsku a na 
Islande;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že mechanizmus SOLVIT 
sa ukázal ako účinný nástroj pri riešení 
problémov týkajúcich sa občanov; 
opätovne potvrdzuje, že podporuje 
rozpočtový riadok týkajúci sa nástrojov 
jednotného trhu;

vypúšťa sa
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Or. nl

Pozmeňujúci návrh 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že mechanizmus SOLVIT sa 
ukázal ako účinný nástroj pri riešení 
problémov týkajúcich sa občanov; 
opätovne potvrdzuje, že podporuje 
rozpočtový riadok týkajúci sa nástrojov 
jednotného trhu; 

6. víta zvýšenie financovania Nástrojov na 
riadenie vnútorného trhu (rozpočtový 
riadok 12 02 02); zdôrazňuje, že 
mechanizmus SOLVIT sa ukázal ako 
účinný nástroj pri riešení problémov 
týkajúcich sa občanov; opätovne 
potvrdzuje, že podporuje rozpočtový 
riadok týkajúci sa nástrojov jednotného 
trhu, domnieva sa, že treba vynaložiť 
väčšie úsilie o lepšie začlenenie siete 
SOLVIT do škály asistentských služieb a 
nástrojov jej presadzovania, ktoré sú k 
dispozícii na úrovni jednotlivých štátov aj 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že podpora reálneho 
hospodárstva by mala byť hlavnou 
prioritou pre EÚ; naliehavo vyzýva, aby 
sa maximalizovalo využívanie 
poskytovanej finančnej podpory zo strany 
MSP;

vypúšťa sa

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 17
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. upozorňuje, že MSP predstavujú 
väčšinu produkcie a zamestnanosti v 
súkromnom sektore a že v súčasnosti sú 
ich úverové podmienky mimoriadne 
ťažké, pokiaľ ide o vplyv úverových 
záruk, kapitálovej primeranosti a zmien v 
neochote riskovať na poskytovanie úverov 
MSP; vyzýva preto členské štáty, aby 
zachovali finančný balík na program 
COSME a obnovili rozpočtový riadok 02 
01 04 01;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Patricia van der Kammen

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. uznáva, že je potrebné zachovať 
vyvážené finančné krytie programu 
Colníctvo 2013, ktoré by prinajmenšom 
malo dosiahnuť sumu stanovenú v 
pôvodnom návrhu Komisie, t.j. 
548,08 milióna eur; zdôrazňuje potrebu 
posilniť pôvodné všeobecné ciele 
programu, aby sa podporilo fungovanie 
colnej únie a aby sa prostredníctvom 
nových špecifických a operačných cieľov 
posilnil aj vnútorný trh.

8. uznáva, že je potrebné výrazne zoškrtať 
právomoci a rozpočtové prostriedky 
Európskej únie.

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 19
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. uznáva, že je potrebné zachovať 
vyvážené finančné krytie programu 
Colníctvo 2013, ktoré by prinajmenšom 
malo dosiahnuť sumu stanovenú v 
pôvodnom návrhu Komisie, t.j. 
548,08 milióna eur; zdôrazňuje potrebu 
posilniť pôvodné všeobecné ciele 
programu, aby sa podporilo fungovanie 
colnej únie a aby sa prostredníctvom 
nových špecifických a operačných cieľov 
posilnil aj vnútorný trh.

8. uznáva, že je potrebné zachovať 
vyvážené finančné krytie programu 
Colníctvo 2013, ktoré by malo dosiahnuť 
sumu stanovenú v pôvodnom návrhu 
Komisie, t.j. 548,08 milióna eur; 
zdôrazňuje potrebu posilniť dlhodobé
všeobecné ciele programu, aby sa 
podporilo fungovanie colnej únie a aby sa 
prostredníctvom nových špecifických a 
operačných cieľov posilnil aj vnútorný trh.

Or. en


