
PA\824403SK.doc PE445.757v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

2010/2001(BUD)

12.7.2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

pre Výbor pre rozpočet

k pozícii Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady –
všetky oddiely
(2010/2001(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Heide Rühle



PE445.757v02-00 2/4 PA\824403SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\824403SK.doc 3/4 PE445.757v02-00

SK

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 rozpočtových riadkov v hlave 2 (Podniky), 12 (Vnútorný 
trh), 14 (Dane a colná únia) a 17 (Zdravie a ochrana spotrebiteľa);

2. vyzdvihuje význam rozpočtových prostriedkov vyčlenených na kapitolu 02 03 v návrhu 
rozpočtu Komisie, pričom je presvedčený, že lepšie fungovanie vnútorného trhu možno 
dosiahnuť prostredníctvom zlepšení v oblasti oznamovania a vydávania osvedčení; ďalej 
zastáva názor, že vyčlenenie rozpočtových prostriedkov v oblasti štandardizácie a 
aproximácie právnych predpisov je odôvodnené, keďže tieto opatrenia uľahčia pôsobenie 
a konkurencieschopnosť podnikov, pričom sa európskym spotrebiteľom poskytnú 
bezpečnejšie výrobky a služby;

3. víta mierne zvýšenie prostriedkov v rozpočtovom riadku 12 02 01 v návrhu rozpočtu 
Komisie, 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 to, ako dokončiť vytvorenie jednotného trhu založeného na 
dobrej znalosti trhu, ekonomickej analýze a výbere vhodných nástrojov; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti význam odvetvia služieb pre európske hospodárstvo, a preto považuje 
vykonávanie smernice o službách1 za kľúčovú prioritu; ďalej žiada Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi a rozvíjala administratívnu kultúru vyznačujúcu sa 
jednoduchšou reguláciou a účinným riešením problémov; zdôrazňuje význam 
vzdelávacích aktivít na pomoc úradníkom a sudcom, aby mohli správne transponovať, 
uplatňovať a presadzovať pravidlá jednotného trhu; 

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že na rozpočtový riadok 12 02 02 sa nevyčlenili žiadne 
prostriedky; považuje mechanizmus SOLVIT za účinný bezplatný mechanizmus na 
mimosúdne vyrovnávanie sporov, ktorý by sa mal podporiť prostredníctvom 
vzdelávacích a propagačných aktivít Komisie vo všetkých členských štátoch; žiada 
členské štáty, aby zvýšili ľudské a finančné zdroje vyčlenené na túto sieť; okrem toho 
podporuje koncept asistenčných služieb v oblasti jednotného trhu vytvorením centrálnej 
internetovej stránky poskytujúcej informácie a poradenstvo; 

5. požaduje financovanie pilotného projektu s názvom Fórum jednotného trhu, výročného 
podujatia, ktoré spája zástupcov inštitúcií EÚ, členských štátov a ostatných 
zainteresovaných strán s cieľom vytvoriť jasnejší záväzok v súvislosti s transpozíciou, 
uplatňovaním a presadzovaním legislatívy vnútorného trhu, čím sa vytvorí platforma na 
výmenu osvedčených postupov medzi vnútroštátnymi administratívami; okrem toho 
požaduje financovanie pilotného projektu, ktorý by formou nezávisle uskutočneného 
prieskumu umožnil identifikovať 20 najdôležitejších zdrojov nespokojnosti a frustrácie 
občanov a podnikov na vnútornom trhu, najmä MSP;

                                               
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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6. domnieva sa, že mierne zvýšenie sumy vyčlenenej na rozpočtový riadok 14 04 02 na 
program Clá 2013 je opodstatnené a primerané v záujme dosiahnutia 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; podporuje 
dosiahnutie cieľov programu zlepšením koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi, 
podporou výmeny osvedčených postupov a know-how a monitorovaním správneho 
uplatňovania právnych predpisov Únie;

7. považuje sumu vyčlenenú na rozpočtový riadok 17 02 02 na oblasť spotrebiteľskej 
politiky za opodstatnenú a primeranú na dosiahnutie vnútorného trhu s bezpečnými 
výrobkami a službami, ako aj rovnakými právami pre všetkých spotrebiteľov; zdôrazňuje 
dôležitosť úzkej spolupráce medzi Úniou, členskými štátmi a tretími krajinami, vrátane 
USA, Číny a Indie, pokiaľ ide o účinnejšie mechanizmy presadzovania práva v záujme 
zvýšenia dôvery spotrebiteľov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vytvorila znalostnú 
základňu a vzdelávacie programy v oblasti dohľadu nad trhom; navyše považuje za 
prioritu spoločné úsilie v oblasti vzdelávania spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o finančnú 
gramotnosť;

8. zdôrazňuje význam monitorovania spotrebiteľských trhov prostredníctvom konsolidácie 
výsledkov a súvisiacich štúdií o trhoch vychádzajúcich zo zhromaždených údajov 
o správaní spotrebiteľov a fungovaní týchto trhov; požaduje preto 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.


