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NÁVRHY

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

1. podporuje názor, že by rozpočet EU neměl být v době úsporných opatření prostě jen 
snížen, čímž by byly ohroženy již přijaté závazky, ale měl by být rozumně využíván 
s cílem podpořit hospodářský růst prostřednictvím nutných investic a posílení fungování 
jednotného trhu a pomáhat evropským občanům, spotřebitelům a podnikům při činnostech 
zaměřených na tvorbu pracovních míst a udržitelnost;

2. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly nadále přidělovány rozpočtové prostředky na 
fungování a rozvoj vnitřního trhu, především v oblasti oznamování, vydávání osvědčení 
a sbližování odvětví (rozpočtové položky 02 01 04 04 a 02 03 01); očekává, že Komise ve 
svém „normalizačním balíčku“ zareaguje na požadavek Parlamentu týkající se 
integrovanějšího systému normalizace EU a udržitelnějšího systému financování 
vytváření norem1;

3. vítá mírné navýšení položek zaměřených na provádění a rozvoj vnitřního trhu (rozpočtové 
položky 12 01 04 01 a 12 02 01) a cíl Komise skoncovat s roztříštěností trhu a odstranit 
překážky a zábrany pro pohyb služeb, inovace a tvořivost, který vyjádřila ve svém dlouho 
očekávaném sdělení nazvaném „Akt o jednotném trhu. Dvanáct nástrojů k podnícení 
hospodářského růstu a posílení důvěry. Společně pro nový růst.“2;

4. připomíná Komisi své usnesení o provádění směrnice o službách3, v němž vyzval 
k vyčlenění odpovídajících prostředků na rozsáhlou reklamní kampaň zaměřenou na 
jednotná kontaktní místa;

5. žádá, aby byl nadále financován pilotní projekt „Fórum pro jednotný trh“ (rozpočtová 
položka 12 02 03), který spolupořádají Komise a předsednictví Rady a jenž spojuje 
zúčastněné strany z orgánů EU, členských států, občanské společnosti a obchodních 
organizací s cílem hodnotit pokrok při opětovném zavádění jednotného trhu, vyměňovat si 
osvědčené postupy a řešit hlavní starosti evropských občanů;

6. hluboce lituje skutečnosti, že nebyly vyčleněny prostředky na program SOLVIT 
a asistenční služby v oblasti jednotného trhu (rozpočtová položka 12 02 02); považuje síť 
SOLVIT za efektivní bezplatný mechanismus pro mimosoudní urovnávání sporů, který by 
měl být ve všech členských státech doprovázen vzdělávacími a propagačními aktivitami;

7. zdůrazňuje potřebu vytvořit výukové programy, jež budou zaměřeny i na úředníky 
vnitrostátních a regionálních správních orgánů odpovědných za monitorování služeb; 
připomíná, že udržitelný úspěch informačního systému o vnitřním trhu (IMI) závisí na 
odpovídajících investicích na úrovni Společenství, a podporuje návrh, aby byl tento 

                                               
1 Usnesení EP ze dne 21. října 2010 k budoucnosti evropské normalizace (Kožušníkova zpráva –
2010/2051(INI)).
2 KOM(2011)0206.
3 Usnesení EP ze dne 15. února 2011 o provádění směrnice o službách (2006/123/ES), (Gebhardtova zpráva –
2010/2053(INI)).
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systém do konce roku 2012 rozšířen na všechna povolání regulovaná na úrovni EU;

8. opakuje své výzvy adresované Komisi a členským státům, aby spolufinancovaly další 
společné činnosti v oblasti dohledu nad trhem1; uznává úlohu, kterou v dohledu nad trhem 
hrají celní úřady, a podporuje posílení spolupráce mezi celními správami a orgány 
dohledu nad trhem; vyzývá členské státy, aby vyčlenily finanční a lidské zdroje nutné pro 
splnění svých povinností spojených s prováděním programu Cla 2013 (rozpočtové 
položky 14 01 04 02 a 14 04 02);

9. považuje za nezbytné zvýšit částku přidělenou na akce Unie v oblasti spotřebitelské 
politiky (rozpočtová položka 17 02 02), a zajistit tak pokračování stávajících průzkumů 
a studií trhu, především pak hodnotících zpráv o spotřebitelských trzích a podmínkách; 
vítá hodnocení strategie spotřebitelské politiky a akčního programu Společenství 
v polovině období2 a se zájmem očekává samostatné hodnocení činností zaměřených na 
vzdělávání a informovanost spotřebitelů a budování kapacit, jež se má uskutečnit 
v červenci 2011;

10. bere na vědomí hlavní závěry nedávného hodnocení fungování Sítě evropských 
spotřebitelských center (ESC), zejména co se týče omezených zdrojů, které byly doposud 
k dispozici, a pobídek založených na výsledcích, jejichž zavedení je do budoucna 
navrhováno; nadále podporuje Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC), 
a to bez ohledu na nadcházející hodnocení a posouzení její efektivity.

                                               
1 Usnesení EP ze dne 8. března 2011 o přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem 
(zpráva Schaldemosové – 2010/2085(INI)); viz rovněž bod 33 v usnesení EP ze dne 6. dubna 2011 o jednotném 
trhu pro Evropany (zpráva Correii de Campos – 2010/2278).
2 Pracovní dokument útvarů Komise přijatý dne 25. března 2011 (SEK(2011)0414).


