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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poznamenává, že Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů je v rozpočtovém procesu 
příslušný pro hlavy 2 (Podniky), 12 (Vnitřní trh), 14 (Daně a celní unie) a 17 (Ochrana 
zdraví a spotřebitele);

2. zdůrazňuje, že je důležité přidělit dostatek rozpočtových prostředků do kapitoly 02 03 
předběžného návrhu rozpočtu, neboť je přesvědčen, že zlepšení fungování vnitřního trhu 
se zbožím díky novým legislativním a nelegislativním opatřením a lepšímu prosazování 
práva Společenství pomůže podnikům; je navíc toho názoru, že tato opatření usnadní 
působení a zvýší konkurenceschopnost podniků a současně zajistí evropským občanům 
vyšší úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti a ochrany životního prostředí a spotřebitele;

3.   vítá zvýšení prostředků v kapitolách 12 01 a 12 02, jež pokládá za nezbytná s ohledem na 
výhody, které jednotný trh přináší hospodářství celé EU, zejména v období hospodářského 
poklesu; vyzývá proto Komisi, aby předložila návrhy, jak odstranit zbývající překážky 
vnitřního trhu, aby se jeho výhody zvýšily; zdůrazňuje důležitost odvětví služeb pro 
vnitřní trh, a pokládá proto za klíčovou prioritu uplatňování směrnice o službách1; vybízí 
Komisi, aby zintenzívnila svou snahu provádět politiku vycházející z objektivních 
podkladů a opírající se o zevrubnou znalost trhu, ekonomické analýzy a volbu vhodných 
nástrojů; žádá dále Komisi, aby úzce spolupracovala s členskými státy a vybudovala 
administrativní kulturu vyznačující se jednodušší regulací a efektivním řešením problémů; 
v této souvislosti poukazuje na důležitost workshopů, výměny úředníků a dalších 
vzdělávacích aktivit s cílem pomoci úředníkům a soudcům správně provádět ve 
vnitrostátním právu, uplatňovat a prosazovat pravidla jednotného trhu; 

4. vítá skutečnost, že v rozpočtu na rok 2009 byla vytvořena samostatná rozpočtová položka 
pro síť SOLVIT, a požaduje její další posílení v rozpočtu na rok 2010; vyzývá členské 
státy ke zvýšení lidských a finančních zdrojů přidělených této síti, která působí jako 
efektivní bezplatný mechanismus mimosoudního urovnávání sporů; vyzývá Komisi, aby 
vyvinula větší úsilí, pokud jde o financování odborného vzdělávání a propagační činnosti 
této sítě ve všech členských státech; vybízí Komisi, aby také urychlila modernizaci 
různých služeb poskytujících informace a poradenství týkající se jednotného trhu; 
rozhodně proto podporuje koncept asistenčních služeb v oblasti jednotného trhu, které by 
byly společně k dispozici na jediných internetových stránkách;

5. považuje částku přidělenou do kapitoly 14 04 na program Cla 2013 za dostatečnou k 
tomu, aby se podařilo dosáhnout vytčených cílů v této oblasti politiky, jako je posílení 
bezpečnosti a ochrany vnějších hranic, podpora boje proti nelegálnímu obchodu a 
podvodům a zlepšení účinnosti celních systémů; zdůrazňuje, že program přispívá k 
dosažení těchto cílů zlepšováním koordinace a spolupráce mezi členskými státy, podporou 
výměny osvědčených postupů a know-how a sledováním správného uplatňování právních 

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).



PE427.056v03-00 4/5 PA\788374CS.doc

CS

předpisů Společenství;

6. upozorňuje na roli, kterou hraje spotřebitelská politika v kapitole 17 02 při budování 
vnitřního trhu s bezpečnými produkty a službami, stejnými právy pro všechny spotřebitele 
a rovnými podmínkami pro společnosti; zdůrazňuje důležitost úzké spolupráce mezi 
Společenstvím, členskými státy a třetími zeměmi, včetně USA a Číny, na efektivnějších 
mechanismech vymáhání práva v zájmu zvýšení důvěry spotřebitelů, zejména v období 
hospodářského poklesu; naléhavě vyzývá Komisi, aby vytvořila znalostní základnu a 
školicí programy v oblasti dozoru nad trhem, což posílí stávající struktury spolupráce 
mezi příslušnými orgány; vyzývá Komisi, aby navrhla další kroky Společenství s cílem 
posílit evropská spotřebitelská centra; pokládá za prioritu společné úsilí na poli vzdělávání 
spotřebitelů, zejména pokud jde o finanční gramotnost, a to bez ohledu na jejich věk a 
úroveň vzdělání;

7. uvědomuje si, jak je důležité monitorovat spotřebitelské trhy prostřednictvím konsolidace 
souhrnu výsledků a souvisejících studií situace na trhu vycházejících ze shromážděných 
údajů o chování spotřebitelů a fungování těchto trhů; vyzývá proto k další přípravné akci s 
názvem „Monitorovací opatření v oblasti spotřebitelské politiky“, která by umožnila 
pokračovat v současných průzkumech a studiích a financovat další studie situace na trhu, 
a tím by přispívala ke zlepšení kvality souhrnu výsledků spotřebitelských trhů.
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Budget Line Title Budget 2009 PDB 2010 DB 2010 Difference PDB-DB Rapporteur's 
Amendment

CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA
02 03 01 Operation and development of 

the Internal market
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
02 03 04 Standardisation and 

approximation of legislation
20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
12 02 01 Implementation and 

development of the internal 
market

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

12 02 02 SOLVIT programme and Single 
Market Assistance Services 
Action plan

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Implementation and 
development of the internal 
market – expenditure on 
administrative management

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 02 01 Implementation and 
development of the internal 
market

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 04 02 Customs 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 03 Programme of Community 
action in the field of consumer 
policy

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 30 Executive Agency for Health 
and Consumers

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 02 Community action in the field 
of Consumer policy

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 03 Preparatory action - monitoring 
measures in the field of 
consumer policy

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


