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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. pripomína, že nedávny hospodársky pokles odhalil na jednotnom trhu viacero nedostatkov 
a nezrovnalostí, ktoré mali nepriaznivý vplyv na dôveru spotrebiteľov a občanov; uznáva 
rozpočtové obmedzenia, s ktorými Únia v súčasnosti funguje; žiada o lepšie využívanie 
rozpočtu tým, že sa poskytnú adekvátne finančné prostriedky na podporu stratégie pre 
inteligentný a udržateľný rast;

2. vyjadruje presvedčenie, že spotrebiteľská politika patrí medzi hlavné priority Európskej 
únie a že táto skutočnosť by sa mala odrážať aj v rozpočte pre túto oblasť politiky; 

3. nalieha, aby finančné krytie programu Spotrebitelia zodpovedalo minimálne sume, ktorú 
Komisia pôvodne navrhla vo viacročnom finančnom rámci (t. j. 197 miliónov eur) a 
upozorňuje na to, že minimálne 8 miliónov eur z programu bude potrebných na 
viacjazyčný nástroj platformy na riešenie spotrebiteľských sporov online (RSO); 
pripomína, že na vytvorení tohto viacjazyčného nástroja sa dohodli oba 
spoluzákonodarcovia a iniciatíva sa prijala aj v legislatívnom uznesení Európskeho 
parlamentu z 12. marca 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
riešení spotrebiteľských sporov online (RSO); navrhuje, aby sa zvážilo financovanie 
viacjazyčného nástroja platformy RSO prostredníctvom programu Nástroj na prepojenie 
Európy;

4. uznáva dôležitosť Fóra jednotného trhu a žiada rozšírenie prípravnej akcie na rok 2014 
(1,2 milióna eur tak na viazané, ako aj na platobné rozpočtové prostriedky);

5. považuje za dôležité vytvoriť nový pilotný projekt v súvislosti s aplikáciou pre mobilné 
zariadenia Your Europe Travel (YET) s cieľom poskytnúť informácie týkajúce sa 
cezhraničných otázok na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ, a to prostredníctvom jedného
kontaktného miesta a v 24 jazykoch (650 tisíc eur na viazané rozpočtové prostriedky a 
350 tisíc eur na platobné rozpočtové prostriedky); tento projekt by mal jednotlivým 
spotrebiteľom ponúknuť osobitné praktické informácie a zóny orientované na potreby 
občanov, pričom by sa zameral na reálne cezhraničné situácie: poskytované informácie by 
mali pokryť široké spektrum tém vrátane informácií o vízach a možnostiach cestovania, 
poradenstva pri sťahovaní do inej krajiny, informácií o zdravotníckych zariadeniach či 
národných spotrebiteľských centrách;

6. zdôrazňuje, že mechanizmus SOLVIT sa ukázal ako účinný nástroj pri riešení problémov 
týkajúcich sa občanov; opätovne potvrdzuje, že podporuje rozpočtový riadok týkajúci sa 
nástrojov jednotného trhu; 

7. domnieva sa, že podpora reálneho hospodárstva by mala byť hlavnou prioritou pre EÚ; 
naliehavo vyzýva, aby sa maximalizovalo využívanie poskytovanej finančnej podpory zo 
strany MSP;

8. uznáva, že je potrebné zachovať vyvážené finančné krytie programu Colníctvo 2013, 
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ktoré by prinajmenšom malo dosiahnuť sumu stanovenú v pôvodnom návrhu Komisie, t.j. 
548,08 milióna eur; zdôrazňuje potrebu posilniť pôvodné všeobecné ciele programu, aby 
sa podporilo fungovanie colnej únie a aby sa prostredníctvom nových špecifických a 
operačných cieľov posilnil aj vnútorný trh.


