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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 rozpočtové prostředky v hlavách 2 (Podniky), 12 (Vnitřní trh), 14 (Daně a 
celní unie) a 17 (Ochrana zdraví a spotřebitele);

2. upozorňuje na důležitost rozpočtových prostředků vyčleněných v kapitole 02 03 návrhu 
rozpočtu Komise, neboť je toho názoru, že lépe fungujícího vnitřní trhu může být 
dosaženo zlepšením v oblasti oznamování a vydávání osvědčení; dále je toho názoru, že 
rozpočtové prostředky vyčleněné na oblast standardizace a sbližování právních předpisů 
jsou odůvodněné, neboť opatření v této oblasti podpoří fungování a konkurenceschopnost 
podniků a zároveň evropskému spotřebiteli zajistí bezpečnější produkty a služby;

3. vítá mírné navýšení prostředků v rozpočtové položce 12 02 01 v návrhu rozpočtu Komise, 
jež pokládá za nezbytné s ohledem na přínos, který má jednotný trh pro hospodářství celé 
EU, zejména v období hospodářského útlumu; vyzývá proto Komisi, aby předložila 
návrhy na dokončení jednotného trhu opírající se o zevrubnou znalost trhu, ekonomické 
analýzy a volbu vhodných nástrojů; zdůrazňuje v tomto ohledu důležitost odvětví služeb 
pro evropské hospodářství a považuje proto za klíčovou prioritu uplatňování směrnice o 
službách1; žádá dále Komisi, aby úzce spolupracovala s členskými státy a vybudovala 
administrativní kulturu vyznačující se jednodušší regulací a efektivním řešením problémů; 
zdůrazňuje důležitost vzdělávacích aktivit s cílem pomoci úředníkům a soudcům pravidla 
jednotného trhu správně provádět ve vnitrostátním právu, uplatňovat je a prosazovat; 

4. lituje skutečnosti, že nebyly vyčleněny prostředky pro rozpočtovou položku 12 02 02; 
považuje systém SOLVIT za efektivní bezplatný mechanismus mimosoudního 
urovnávání sporů, který by měl získat podporu formou vzdělávacích a propagačních 
aktivit vyvíjených ze strany Komise ve všech členských státech; žádá členské státy, aby 
zvýšily lidské a finanční zdroje vyčleněné na tento systém, dále jednoznačně podporuje 
koncept asistenčních služeb v oblasti jednotného trhu, které by byly společně k dispozici 
na jediných internetových stránkách a poskytovaly informace a poradenství; 

5. požaduje finanční prostředky na pilotní projekt nazvaný „Fórum o jednotném trhu“, 
každoroční setkání představitelů orgánů EU, členských států a dalších zúčastněných stran 
s cílem přijmout jednoznačnější závazek s ohledem na provádění, uplatňování a 
prosazování právních předpisů týkajících se vnitřního trhu, díky čemuž se vytvoří 
platforma pro sdílení osvědčených postupů mezi vnitrostátními správami; kromě toho 
požaduje finanční prostředky na pilotní projekt, který by formou nezávisle provedeného 
výzkumu umožnil identifikovat 20 hlavních důvodů nespokojenosti a zklamání občanů a 
podniků, zejména MSP, souvisejících s vnitřním trhem;

6. považuje mírné navýšení částky vyčleněné v rozpočtové položce 14 04 02 na program 

                                               
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).



PE445.757v02-00 4/4 PA\824403CS.doc

CS

Cla 2013 za odůvodněné a dostatečné k tomu, aby se podařilo dosáhnout vytčených cílů v 
této politické oblasti, k nimž patří např. posílení bezpečnosti a ochrany vnějších hranic, 
podpora boje proti nelegálnímu obchodu a podvodům a zlepšení účinnosti celních 
systémů; podporuje dosažení cílů programu zlepšováním koordinace a spolupráce mezi 
členskými státy, podporou výměny osvědčených postupů a know-how a sledováním 
správného uplatňování právních předpisů Unie a dohledem na ním;

7. považuje částku vyčleněnou v rozpočtové položce 17 02 02 v oblasti spotřebitelské 
politiky za odůvodněnou a dostatečnou k zajištění vnitřního trhu  s bezpečnými produkty a 
službami a stejnými právy pro všechny spotřebitele; zdůrazňuje význam úzké spolupráce 
mezi Unií, členskými státy a třetími zeměmi, včetně USA, Číny a Indie, na efektivnějších 
mechanismech vymáhání práva v zájmu získání větší důvěry spotřebitelů; naléhavě žádá 
Komisi, aby vytvořila znalostní základnu a školicí programy v oblasti dozoru nad trhem; 
kromě toho pokládá za prioritu společné úsilí na poli vzdělávání spotřebitelů, zejména 
pokud jde o finanční gramotnost;

8. zdůrazňuje, 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.


