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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje význam rozpočtových riadkov 17 02 02 (činnosti v prospech spotrebiteľov) a 
17 01 04 03 (týkajúci sa administratívneho riadenia) pre účinné vykonávanie každého 
ročného pracovného programu v rámci spotrebiteľského programu 2007 – 2013 a vyzýva 
Komisiu, aby zvýšila publicitu v súvislosti s dostupnými grantmi [najmä pokiaľ ide 
o spoločné akcie v rámci nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa 
(nariadenie (ES) č. 2006/2004), v prípade ktorých neboli prijaté žiadne žiadosti]; s 
potešením berie na vedomie účinné využitie dodatočných zdrojov (2 000 000 EUR) 
poskytnutých v roku 2009 na pilotný projekt týkajúci sa opatrení na monitorovanie 
v oblasti spotrebiteľskej politiky;

2. víta následné hodnotiace tabuľky spotrebiteľských trhov ako dôležitý nástroj na lepšie 
monitorovanie a inovačné určovanie poradia trhov; domnieva sa, že vytvorený empirický 
základ by mal byť podkladom pre nové politické prístupy na európskej a vnútroštátnej 
úrovni, a žiada Komisiu, aby použila výsledky hodnotiacich tabuliek v tvorbe svojej 
politiky vo všetkých relevantných oblastiach; 

3. s veľkým záujmom si všíma transformáciu Výkonnej agentúry pre program verejného 
zdravia na Výkonnú agentúru pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC) a prvý rok jej 
pôsobenia s rozšíreným mandátom; blahoželá EAHC k dosiahnutiu cieľov stanovených 
pre riadenie grantov a zmlúv v rámci spotrebiteľského programu (rozhodnutie č. 
1926/2006/ES); považuje však za problematické, že 3 % platieb sa uskutočnili po lehote 
splatnosti; 

4. víta zlepšenia v dosiahnutí miery plnenia vo výške 92 % v prípade platobných 
rozpočtových prostriedkov určených na uskutočňovanie a rozvoj vnútorného trhu 
(rozpočtový riadok 12 02 01); konštatuje, že miera plnenia v prípade programu SOLVIT 
(rozpočtový riadok 12 02 02) dosiahne podľa očakávaní takmer 92 % pri zohľadnení 
platieb počas rokov 2008, 2009 a 2010 spolu; opäť zdôrazňuje potrebu viesť samostatný 
rozpočtový riadok pre program SOLVIT;

5. berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov k tovaru nelegálne dovezenému na územie 
EÚ (v bode 2.22 jeho výročnej správy) a odpoveď Komisie, ktorá obsahuje vysvetlenie 
vychádzajúce z modernizovaného Colného kódexu; žiada Komisiu, aby čo najskôr podala 
správu o následných opatreniach v nadväznosti na príslušné rozsudky Súdneho dvora.


