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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. poznamenáva, že zodpovednosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) 

v rámci rozpočtového postupu zahŕňa rozpočtové riadky v hlavách 2 (vnútorný trh, 

priemysel, podnikanie a MSP), 14 (dane a colná únia) a 33 (spravodlivosť a ochrana 

spotrebiteľa); 

2. zdôrazňuje, že posilnený a dobre fungujúci jednotný trh je základnou podmienkou toho, 

aby Únia dokázala absorbovať šoky; zdôrazňuje, že rozpočet Únie musí podporovať 

prechod k obehovému hospodárstvu a inkluzívnemu, dostupnému, rozmanitému a 

konkurenčnému digitálnemu jednotnému trhu; 

3. zdôrazňuje význam silnej spotrebiteľskej politiky, ktorá posilňuje bezpečnosť 

spotrebiteľov a ich informovanosť a prispôsobuje práva spotrebiteľov spoločenským, 

technologickým a hospodárskym zmenám, ako sú veľké dáta (big data) a internet vecí, 

obehové hospodárstvo, takzvané hospodárstvo spoločného využívania zdrojov a 

elektronický obchod; v tejto súvislosti pripomína význam posilnenia postavenia 

spotrebiteľov a ich vzdelávania, ako aj bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom na 

vnútornom trhu vrátane digitálneho jednotného trhu; zdôrazňuje, že nové výzvy v oblasti 

spotrebiteľskej politiky by sa mali riešiť pridelením primeraného rozpočtu; 

4. víta skutočnosť, že v rámci rozpočtového postupu na rok 2017 sa náležite zohľadnila 

väčšina hlavných priorít výboru IMCO v oblasti jednotného trhu, colnej únie a ochrany 

spotrebiteľa a pridelili sa na ne primerané úrovne rozpočtových prostriedkov; 

5. víta ako prioritu rozpočtové prostriedky na program COSME, ktorý je kľúčovým 

nástrojom podpory podnikania a investícií do rastu a zamestnanosti;  

6. je však znepokojený znížením rozpočtového riadku COSME 02 02 02 „Zlepšenie prístupu 

MSP k financiám – kapitálové a dlhové financovanie“, pretože MSP a mikropodniky stále 

čelia ťažkostiam pri získavaní primeraného financovania; zastáva názor, že účinný 

finančný rámec vrátane zvýšenej dostupnosti rizikového kapitálu a uplatňovanie zásady 

„najskôr myslieť na malých“ v plnej miere posilní výskum, inovácie, prijímanie 

obchodných modelov obehového hospodárstva, rozširovanie a internacionalizáciu MSP a 

mikropodnikov, čo zase pomôže pri zvyšovaní konkurencieschopnosti, podpore rastu a 

tvorbe pracovných miest; 

7. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť primerané financovanie siete Enterprise Europe Network 

v roku 2017 s cieľom podporiť rast MSP a pomôcť im prekonať výzvy súvisiace 

s prístupom na jednotný, ako aj svetový trh; 

8. pripomína potrebu financovať viacjazyčný nástroj pre platformu na riešenie sporov online 

(RSO); zdôrazňuje, že správne fungujúce systémy RSO môžu posilniť dôveru 

spotrebiteľov a podporiť cezhraničný elektronický obchod;  

9. víta pridelenie prostriedkov na modernizáciu colnej únie, ktoré podporuje včasné 

vykonávanie Colného kódexu Únie a rozvoj elektronických colných systémov, čo vedie k 
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účinným nástrojom boja proti podvodom a zabezpečí ochranu spotrebiteľa a spravodlivú 

hospodársku súťaž; vyjadruje však poľutovanie nad pozíciou Rady k vyčleneniu 

rozpočtových prostriedkov pre rozpočtový riadok 14 02 01 „Podpora fungovania a 

modernizácie colnej únie“, čo môže ohroziť primerané financovanie veľmi dôležitých 

modernizačných nástrojov pre colnú úniu; 

10. podporuje pokračovanie financovania Fóra jednotného trhu, ktoré prispieva k vytváraniu 

lepších trhových podmienok pre európske podniky, a má v úmysle monitorovať situáciu 

s cieľom zabezpečiť, aby sa náležite financovalo z rozpočtového riadku 02 02 01;  

11. zdôrazňuje význam normalizácie pre jednotný trh, pretože zaručuje interoperabilitu 

výrobkov a služieb a podporuje konkurencieschopnosť podnikov; zdôrazňuje, že normy 

by sa mali stanovovať otvoreným a inkluzívnym spôsobom so zreteľom na trh za účasti 

spotrebiteľov a zainteresovaných strán, aby ich MSP dokázali ľahko vykonávať; víta 

pokračovanie rozpočtovej podpory v roku 2017, čo zaručuje finančnú stabilitu, účinnosť a 

efektívnosť normalizačných činností Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN), 

Európskeho výboru pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) a Európskeho 

inštitútu pre telekomunikačné normy (ETSI); 

12. berie na vedomie pridelenie prostriedkov na nástroje riadenia vnútorného trhu vrátane 

siete SOLVIT; pripomína význam posilnenia a zefektívnenia existujúcich nástrojov pre 

MSP s cieľom zjednodušiť ich cezhraničnú expanziu; naliehavo žiada Komisiu a členské 

štáty, aby kládli väčší dôraz na zefektívnenie a zdokonalenie kontaktných miest pre 

výrobky a jednotných kontaktných miest; nazdáva sa, že je potrebné aj ďalšie úsilie, aby 

sa zabezpečilo, že tieto nástroje spolu dobre fungujú v záujme maximalizácie pridanej 

hodnoty pridelených zdrojov; podporuje iniciatívu na vytvorenie jednotnej digitálnej 

brány; 

13. žiada o financovanie nových pilotných projektov nazvaných „Dynamický rozvoj 

cezhraničného elektronického obchodu prostredníctvom účinného riešenia doručovania 

balíkov“ s cieľom zhromažďovať informácie o najlepších postupoch v oblasti doručovania 

zásielok, „Iniciatíva na zvyšovanie algoritmickej informovanosti“ s cieľom zvýšiť 

algoritmickú transparentnosť, informovanosť v prospech občanov a našej demokracie a 

prispievať k rozvoju digitálneho jednotného trhu, „Uplatňovanie požiadaviek na 

automatickú prístupnosť internetových stránok pri nástrojoch na tvorbu internetových 

stránok a platforiem (automatická prístupnosť internetových stránok)“ s cieľom povzbudiť 

a podporiť prijatie požiadaviek na prístupnosť európskej normy. 
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