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Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
predseda

23.2.2021

pán Johan Van Overtveldt
predseda
Výbor pre rozpočet
BRUSEL

Vec: Stanovisko k usmerneniam pre rozpočet na rok 2022 – oddiel III 
(2020/2265)BUI))

Vážený pán predseda,

v rámci predmetného postupu sa Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa rozhodol 
predložiť Vášmu výboru stanovisko vo forme listu.

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa preskúmal túto záležitosť na svojej schôdzi 
22. februára 2021. Na danej schôdzi výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre rozpočet, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojho návrhu uznesenia návrhy uvedené v prílohe k tomuto listu1.

S úctou

Anna Cavazzini
predsedníčka

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Eugen Jurzyca (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko), Anna 
Cavazzini (predsedníčka), Andrus Ansip (podpredseda), Maria Grapini (podpredsedníčka), Alessandra Basso, 
Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, 
Maria da Graça Carvalho, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, 
Alexandra Geese, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, 
Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Adriana Maldonado López, Morten Løkkegaard, 
Antonius Manders, Beata Mazurek, Sven Mikser, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, 
Tsvetelina Penkova, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Kim Van 
Sparrentak, Barbara Thaler, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Marco Zullo.
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Príloha: Návrhy
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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zohľadnil v návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 bráni voľnému pohybu osôb, 
tovaru a služieb v EÚ, čo je jeden z najcennejších úspechov Únie; požaduje primerané 
a účinné iniciatívy na obnovu, ďalšie prehĺbenie a dokončenie jednotného trhu a 
zároveň na podporu prechodu na digitálne a udržateľné hospodárstvo, ako aj na riešenie 
neodôvodnených prekážok voľného obchodu;

2. upozorňuje najmä na veľký potenciál voľného pohybu služieb, ktorý stále nie je 
dostatočne rozvinutý, a požaduje iniciatívy a opatrenia na podporu cezhraničného 
obchodu so službami, zníženie neodôvodnenej administratívnej záťaže pre spoločnosti 
a zabezpečenie primeraného vykonávania a presadzovania existujúcich právnych 
predpisov, ako je smernica o službách; zdôrazňuje dôležitosť služieb, ktoré umožňujú 
merateľné znižovanie environmentálnej stopy EÚ;

3. domnieva sa, že je potrebné ďalšie úsilie na podporu členských štátov pri digitalizácii 
verejného sektora, najmä pokiaľ ide o postupy, ktoré majú vplyv na podniky 
a spotrebiteľov, čo im umožní vykonávať administratívne postupy online;

4. zdôrazňuje význam Programu pre jednotný trh, ktorého cieľom je zlepšiť fungovanie 
jednotného trhu, podporiť konkurencieschopnosť podnikov vrátane MSP a posilniť 
postavenie spotrebiteľov; pripomína, že je potrebné vytvoriť synergie medzi 
Programom pre jednotný trh a Fondom obnovy Next Generation EU;

5. konštatuje, že prijatie najlepších postupov v oblasti verejného obstarávania pri 
projektoch financovaných EÚ by mohlo pomôcť vyhnúť sa častým chybám 
a zabezpečiť riadnu realizáciu investícií;

6. zdôrazňuje potrebu väčšej spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad trhom na úrovni EÚ 
s cieľom zabezpečiť, aby výrobky predávané online aj tradične boli bezpečné a aby bola 
zabezpečená dôvera spotrebiteľov, najmä pri cezhraničných nákupoch;

7. zdôrazňuje, že účinné zjednodušenie colných postupov a riadne presadzovanie colných 
systémov sú nevyhnutné na boj proti podvodom a nadnárodnej trestnej činnosti, 
podporu hospodárskej súťaže a ochranu spotrebiteľov; opätovne zdôrazňuje význam 
primeranej a účinnej úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov s cieľom umožniť 
modernizáciu colnej únie na podporu vykonávania Colného kódexu Únie a rozvoj 
elektronických a automatizovanejších colných systémov v záujme väčšej efektívnosti 
pre spoločnosti z EÚ a efektívnejšej ochrany spotrebiteľov; žiada, aby sa pri tejto 
modernizácii zohľadnili zmeny súvisiace s dohodou medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom; žiada, aby sa v plnej miere dodržiavali odporúčania Dvora audítorov 
týkajúce sa účinnejšieho rozpočtu, blahobytu a ochrany spotrebiteľa a lepšej hodnoty 
pre podniky;

8. zdôrazňuje význam zodpovednosti a transparentnosti v prípade subjektov, ktoré 
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dostávajú finančné prostriedky EÚ; opätovne zdôrazňuje, že účinné vynakladanie 
prostriedkov a náležité hodnotenie vedie k úsporám, z ktorých by sa mohli financovať 
ďalšie činnosti;

9. zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky rozpočtové programy boli podrobené priebežným 
analýzam nákladov a prínosov s cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie vynakladanie 
obmedzeného rozpočtu Únie a aby sa finančné prostriedky mohli použiť na projekty 
najvyššej kvality, ktoré majú maximálny účinok a ktorých výsledky zodpovedajú 
plánovaným cieľom vrátane želaného príspevku k udržateľnosti; poukazuje na to, že 
financovanie z EÚ by malo byť sprevádzané merateľnými ukazovateľmi výsledkov, 
a nie jednoduchými meraniami výstupu, čo by umožnilo porovnávať a zoradiť 
jednotlivé programy Únie podľa efektívnosti.


