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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že zodpovednosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
v rozpočtovom postupe sa týka hláv 2 (Podniky), 12 (Vnútorný trh), 14 (Dane a colná 
únia) a 17 (Zdravie a ochrana spotrebiteľa);

2. zdôrazňuje dôležitosť pridelenia dostatočných rozpočtových prostriedkov v kapitole 02 03 
predbežného návrhu rozpočtu, keďže je presvedčený, že zlepšenie fungovania vnútorného 
trhu s tovarom prostredníctvom nových legislatívnych a nelegislatívnych opatrení 
a lepšieho presadzovania práva Spoločenstva pomôže podnikom; ďalej sa domnieva, že 
tieto opatrenia uľahčia fungovanie a konkurencieschopnosť podnikov, pričom poskytnú 
európskym občanom vyššiu úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti a ochrany životného 
prostredia a spotrebiteľa;

3.   víta zvýšenie prostriedkov v rámci kapitol 12 01 a 12 02, ktoré považuje za potrebné 
vzhľadom na výhody, ktoré jednotný trh prináša hospodárstvu celej EÚ, najmä v období 
hospodárskeho poklesu; vyzýva preto Komisiu, aby predložila návrhy na odstránenie 
zostávajúcich prekážok jednotného trhu s cieľom zvýšiť jeho výhody; zdôrazňuje 
dôležitosť odvetvia služieb pre jednotný trh, a preto považuje vykonávanie smernice 
o službách1 za kľúčovú prioritu; vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie o realizáciu politiky
založenú na overených poznatkoch a opierajúcu sa o dobrú znalosť trhu, hospodárske 
analýzy a výber vhodných nástrojov; ďalej žiada Komisiu, aby úzko spolupracovala 
s členskými štátmi a rozvíjala administratívnu kultúru vyznačujúcu sa jednoduchšou 
reguláciou a účinným riešením problémov; v tejto súvislosti poukazuje na význam 
seminárov, výmeny úradníkov a iných vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom je pomôcť 
úradníkom a sudcom správne transponovať, uplatňovať a presadzovať pravidlá jednotného 
trhu; 

4. víta vytvorenie samostatnej rozpočtovej položky pre sieť SOLVIT v rozpočte na rok 
2009 a žiada jej ďalšie posilnenie v rámci rozpočtu na rok 2010; vyzýva členské štáty, 
aby zvýšili ľudské a finančné zdroje prideľované tejto sieti, ktorá predstavuje účinný 
a bezplatný nástroj na mimosúdne vyrovnávanie sporov; žiada Komisiu, aby vynaložila 
väčšie úsilie, pokiaľ ide o financovanie vzdelávacích a propagačných aktivít týkajúcich sa 
siete SOLVIT vo všetkých členských štátoch; žiada Komisiu, aby urýchlila zefektívnenie 
rôznych služieb poskytujúcich informácie a poradenstvo v súvislosti s jednotným trhom; 
preto dôrazne podporuje koncept poskytovania asistenčných služieb v oblasti jednotného 
trhu vytvorením centrálnej internetovej stránky;

5. domnieva sa, že suma vyčlenená v kapitole 14 04 na program Clá 2013 je primeraná 
vzhľadom na plnenie cieľov v tejto oblasti politiky, ako je posilnenie bezpečnosti 
a ochrany vonkajších hraníc, podpora boja proti nelegálnemu obchodu a podvodom 
a zlepšenie účinnosti colných systémov; zdôrazňuje skutočnosť, že program prispieva 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom 
trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).
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k dosiahnutiu týchto cieľov zlepšením koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi, 
podporou výmeny najlepších postupov a know-how a monitorovaním správneho 
uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva;

6. poukazuje na úlohu, ktorú zohráva spotrebiteľská politika v kapitole 17 02 pri budovaní 
vnútorného trhu s bezpečnými výrobkami a službami, rovnakými právami pre všetkých 
spotrebiteľov a rovnakými podmienkami pre spoločnosti; zdôrazňuje dôležitosť úzkej 
spolupráce medzi Spoločenstvom, členskými štátmi a tretími krajinami vrátane USA 
a Číny na účinnejších mechanizmoch presadzovania práva v záujme zvýšenia dôvery 
spotrebiteľov, najmä v období hospodárskeho poklesu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila znalostnú základňu, ako aj vzdelávacie programy v oblasti dohľadu nad trhom, 
čo posilní jestvujúce štruktúry spolupráce medzi príslušnými orgánmi; žiada Komisiu, aby 
navrhla ďalšie kroky Spoločenstva s cieľom posilniť európske spotrebiteľské strediská; 
považuje spoločné úsilie v oblasti vzdelávania spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o finančnú 
gramotnosť, a to bez ohľadu na vek a úroveň vzdelania spotrebiteľov, za prioritu;

7. uznáva dôležitosť monitorovania spotrebiteľských trhov prostredníctvom konsolidácie 
výsledkov a súvisiacich štúdií o trhoch vychádzajúcich zo zhromaždených údajov 
o správaní spotrebiteľov a fungovaní týchto trhov; vyzýva preto na ďalšiu prípravnú akciu 
s názvom Opatrenia na monitorovanie v oblasti spotrebiteľskej politiky, ktorá by umožnila
pokračovanie v súčasných prieskumoch a štúdiách a financovanie ďalších štúdií o situácii 
na trhu, a tým by prispela k zlepšeniu kvality výsledkov spotrebiteľských trhov.
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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


