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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje význam rozpočtových položek 17 02 02 (akce Unie v oblasti spotřebitelské 
politiky) a 17 01 04 03 (výdaje na správu a řízení) pro účinné provádění každého
z ročních programů v rámci programu v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele 2007−2013
a vyzývá Komisi, aby zvýšila propagaci dostupných grantů (zejména pokud jde o společné 
akce v rámci nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů (nařízení (ES) č. 
2006/2004), v jejichž případě nebyly podány žádné žádosti); je potěšen, že byly úspěšně 
využity dodatečné prostředky (2 000 000 EUR), které byly v roce 2009 poskytnuty na 
pilotní projekty týkající se monitorovacích opatření v oblasti politiky ochrany 
spotřebitelů;

2. vítá následně zveřejnění hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích, která představuje 
významný nástroj pro kvalitnější monitorování a inovativní hodnocení trhů; domnívá se, 
že empirická základna, která byla vytvořena, by měla tvořit bázi nového chápání politiky 
na evropské a vnitrostátní úrovni a vyzývá Komisi, aby tyto výsledky obsažené
v hodnotících zprávách o spotřebitelských trzích využila při tvorbě politik ve všech 
příslušných oblastech;

3. s velkým zájmem si všímá transformace Výkonné agentury pro veřejné zdraví ve 
Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele (EAHC) a prvního roku jejího fungování
s rozšířeným mandátem; gratuluje agentuře EAHC k dosažení cílů stanovených pro řízení 
grantů a smluv v rámci programu v oblasti spotřebitelské politiky (rozhodnutí č. 
1926/2006/ES); nicméně shledává jako problematickou skutečnost, že 3 % těchto plateb 
byly provedeny po lhůtě splatnosti;

4. vítá zlepšení, která umožnila dosáhnout míry plnění 92 % u prostředků na platby
u rozpočtové položky „Provádění a rozvoj vnitřního trhu“ (rozpočtová položka 12 02 01); 
konstatuje, že očekávaná míra plnění u programu SOLVIT (rozpočtová položka 12 02 02) 
činí téměř 92 %, a to při zohlednění plateb za roky 2008, 2009 a 2010; připomíná, že je 
nutné zachovat samostatnou rozpočtovou položku pro program SOLVIT;

5. všímá si úvah Účetního dvora ohledně zboží, které nezákonně proniklo na území EU (v 
bodě 2.22 jeho výroční zprávy) a reakci Komise, která obsahovala vysvětlení, jež poskytl 
Modernizovaný celní kodex; žádá Komisi, aby podala co nejdříve zprávu o krocích 
navazujících na příslušná rozhodnutí Soudního dvora. 


