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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. podporuje názor, že obmedzený rozpočet EÚ by sa nemal v dobe úsporných opatrení iba 
znižovať, čím by sa ohrozili už prijaté záväzky, ale mal by sa rozumne využívať s cieľom 
podporiť hospodársky rast prostredníctvom nevyhnutných investícií a posilnenia 
fungovania jednotného trhu a pomáhať európskym občanom, spotrebiteľom a podnikom 
pri činnostiach zameraných na vytváranie pracovných miest a udržateľnosť;

2. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa neustále prideľovali rozpočtové prostriedky na 
fungovanie a rozvoj vnútorného trhu, najmä v oblastiach oznamovania, vydávania 
osvedčení a odvetvovej aproximácie (rozpočtové riadky 02 01 04 04 a 02 03 01); očakáva, 
že Komisia v rámci svojho normalizačného balíčka zareaguje na žiadosť Parlamentu 
o integrovanejší systém normalizácie EÚ a udržateľnejší systém financovania vývoja 
noriem1;

3. víta mierne zvýšenie prostriedkov určených na implementáciu a rozvoj vnútorného trhu 
(rozpočtové riadky 12 01 04 01 a 12 02 01) a zámer Komisie skoncovať s roztrieštenosťou 
trhu a odstrániť prekážky a obmedzenia pohybu služieb, inovácií a tvorivosti, ktorý 
uviedla vo svojom dlho očakávanom oznámení s názvom Akt o jednotnom trhu. 12 
hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery. „Spoločne za nový rast“2;

4. pripomína Komisii svoje uznesenie o vykonávaní smernice o službách3, v ktorom vyzval 
na vyčlenenie primeraných finančných prostriedkov na rozsiahlu reklamnú kampaň 
zameranú na jednotné kontaktné miesta;

5. žiada priebežné financovanie pilotného projektu „Fórum o jednotnom trhu“ (rozpočtový 
riadok 12 02 03), ktorý organizuje Komisia spoločne s predsedníctvom, a to za účasti 
zainteresovaných strán z inštitúcií EÚ, členských štátov, občianskej spoločnosti 
a obchodných organizácií, s cieľom hodnotiť pokrok pri oživovaní jednotného trhu, 
vymieňať si osvedčené postupy a riešiť hlavné problémy európskych občanov;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že neboli vyčlenené prostriedky na záväzky v súvislosti 
s programom SOLVIT a asistenčnými službami pre jednotný trh (rozpočtový riadok 12 
02 02); považuje sieť SOLVIT za účinný bezplatný mechanizmus na mimosúdne 
vyrovnávanie sporov, ktorý by sa mal podporiť prostredníctvom vzdelávacích 
a propagačných aktivít vo všetkých členských štátoch;

7. zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť systémy odbornej prípravy aj pre úradníkov 
vnútroštátnych a regionálnych správnych orgánov, ktorí sú zodpovední za kontrolu 
služieb; pripomína, že udržateľný úspech informačného systému o vnútornom trhu (IMI) 

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010 o budúcnosti európskej normalizácie (Kožušníkova 
správa – 2010/2051(INI)).
2 KOM(2011)0206.
3 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o vykonávaní smernice o službách (2006/123/ES), 
(Gebhardtova správa – 2010/2053(INI)).
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závisí od primeraných investícií na úrovni Spoločenstva, a podporuje jeho rozšírenie na 
všetky povolania regulované na úrovni EÚ, ktoré sa má uskutočniť do konca roka 2012;

8. opakuje svoje výzvy Komisii a členským štátom, aby spolufinancovali ďalšie spoločné 
činnosti v oblasti dohľadu nad trhom1; uznáva úlohu colných úradov v oblasti dohľadu 
nad trhom a podporuje posilnenie spolupráce medzi colnými správami a orgánmi dohľadu 
nad trhom; vyzýva členské štáty, aby vyčlenili finančné a ľudské zdroje potrebné na 
splnenie ich povinností spojených s vykonávaním programu Clá 2013 (rozpočtové riadky 
14 01 04 02 a 14 04 02);

9. považuje za nevyhnutné zvýšiť sumu pridelenú na opatrenia Únie v oblasti spotrebiteľskej 
politiky (rozpočtový riadok 17 02 02), a zabezpečiť tak pokračovanie existujúcich 
prieskumov a štúdií trhu, predovšetkým hodnotiacich správ o spotrebiteľských trhoch 
a podmienkach; víta hodnotenie stratégie spotrebiteľskej politiky a akčného programu 
Spoločenstva v polovici trvania2 a očakáva osobitné hodnotenie činností zameraných na 
vzdelávanie a informovanie spotrebiteľov a budovanie kapacít, ktoré sa má vykonať v júni 
2011;

10. berie na vedomie hlavné závery nedávneho hodnotenia fungovania Siete európskych 
spotrebiteľských centier (ESC), najmä so zreteľom na obmedzené zdroje, ktoré boli 
doposiaľ k dispozícii, a stimuly založené na výkonoch, ktoré sa navrhujú do budúcnosti;  
naďalej podporuje sieť pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa, a to bez ohľadu na 
nadchádzajúce hodnotenie a posúdenie jej účinnosti.

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2011 o revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
a dohľade nad trhom (Schaldemoseovej správa – 2010/2085(INI)); pozri tiež ods. 33 uznesenia EP zo 6. apríla 
2011 o jednotnom trhu pre Európanov (správa Correiu de Campos – 2010/2278).
2 Pracovný dokument útvarov Komisie prijatý 25. marca 2011 (SEK(2011)0414).


