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NÁVRHY

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

1. s uspokojením bere na vědomí, že se zvyšuje míra plnění prostředků na platby v hlavě 
XII; je znepokojen nízkou mírou plnění v oblasti spotřebitelské politiky a vyzývá Komisi, 
aby učinila nezbytná opatření, která zvýší spolehlivost odhadů týkajících se potřebných 
prostředků na platby; 

2. vítá podnět Komise pořádat v členských státech pracovní semináře s cílem řešit problémy,
s nimiž se vnitrostátní správy setkávají při uplatňování a prosazování právních předpisů
v oblasti vnitřního trhu; je přesvědčen, že tento postup bude mít kladný vliv na výsledky 
provádění;

3. vítá, s jakým důrazem Komise podporuje program SOLVIT a projekt EU Pilot jako 
alternativní mechanismy řešení problémů a vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu zvýšila 
svoje úsilí; připomíná, že podporuje samostatnou rozpočtovou položku pro program 
SOLVIT; vítá vylepšený portál „Vaše Evropa“ jako hlavní webovou stránku, která 
poskytuje přístup k informacím o právech v různých odvětvích i k asistenčním službám;

4. vítá pokračování finanční podpory sítě evropských spotřebitelských center jakož i studii, 
která posuzuje efektivnost této sítě; vyzývá Komisi, aby vycházela ze závěrů této studie
a podnikla kroky, které zvýší jak kvalitu nabízených služeb, tak i povědomí o síti 
evropských spotřebitelských center mezi zákazníky;

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila svoje úsilí k zajištění toho, aby záznamy členských států
o tradičních vlastních zdrojích byly přesné, a aby zlepšila celní dohled vnitrostátních 
orgánů s cílem vyhnout se chybám v množství shromážděných tradičních vlastních zdrojů
v souladu s doporučením Účetního dvora (bod 2.21); 

6. oceňuje úsilí, které Komise vynaložila při uplatňování Modernizovaného celního kodexu;
poukazuje na průtahy postupu a naléhavě žádá Komisi, aby stanovila realističtější lhůtu. 


