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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. s uspokojením berie na vedomie zvýšenie miery plnenia platobných rozpočtových 
prostriedkov v hlave 12; je znepokojený nízkou mierou plnenia v oblasti spotrebiteľskej 
politiky a žiada Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia na zlepšenie spoľahlivosti 
odhadov týkajúcich sa platobných potrieb;

2. víta iniciatívu Komisie zorganizovať semináre v členských štátoch s cieľom riešiť 
problémy, s ktorými sa stretávajú vnútroštátne administratívy pri uplatňovaní a 
presadzovaní právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu; domnieva sa, že to bude mať 
pozitívny vplyv na výsledky ich uplatňovania;

3. víta skutočnosť, že Komisia považuje za dôležité podporovať alternatívne mechanizmy 
riešenia problémov SOLVIT a EU Pilot, a žiada ju, aby v tomto smere zvýšila svoje úsilie; 
pripomína svoju podporu samostatnému rozpočtovému riadku pre SOLVIT; víta 
vylepšený portál Tvoja Európa (Your Europe), ktorý je jednotným webovým portálom 
umožňujúcim prístup k informáciám o právach v rôznych odvetviach, ako aj k 
asistenčným službám;

4. víta pokračujúcu finančnú podporu pre Sieť európskych spotrebiteľských centier (ECC), 
ako aj štúdiu, ktorá bola zadaná s cieľom vyhodnotiť jej efektívnosť; žiada Komisiu, aby z 
tejto štúdie vyvodila závery a prijala opatrenia s cieľom zlepšiť kvalitu ponúkaných 
služieb, ako aj zvýšiť povedomie o tejto sieti medzi spotrebiteľmi;

5. žiada Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie s cieľom zabezpečiť, aby výkazy účtov členských
štátov na účely tradičných vlastných zdrojov boli presné, a zlepšiť dohľad vnútroštátnych 
colných správ s cieľom predchádzať chybám v sumách vyzbieraných tradičných vlastných 
zdrojov v súlade s odporúčaním Dvora audítorov (bod 2.21);

6. uznáva úsilie, ktoré vyvinula Komisia pri uplatňovaní modernizovaného Colného kódexu; 
berie na vedomie omeškania v tomto procese a naliehavo žiada Komisiu, aby stanovila 
realistickejší termín.


