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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob je základním kamenem 

jednotného trhu a je zásadní pro hospodářský růst v Unii; zdůrazňuje, že pokud přestanou 

tyto čtyři svobody platit, naruší to fungování jednotného trhu a zpomalí ekonomickou 

aktivitu; 

2. zdůrazňuje, že posílený a dobře fungující jednotný trh, který je zároveň vysoce 

integrovaný a sjednocený,  je základním předpokladem pro schopnost Unie ustát šoky; 

zdůrazňuje, že rozpočet Unie musí podporovat přechod k oběhovému hospodářství a 

inkluzivní, přístupný a rozmanitý digitální jednotný trh; 

3. zdůrazňuje důležitost silné spotřebitelské politiky, která posiluje bezpečnost a  

informovanost spotřebitelů a uzpůsobuje práva spotřebitelů společenským, 

technologickým a ekonomickým změnám, jako jsou data velkého objemu a internet věcí, 

oběhové hospodářství, tzv. ekonomika sdílení a elektronický obchod; v této souvislosti 

připomíná také důležitost posilování práv a vzdělávání spotřebitelů a také bezpečnosti 

produktů a dozoru nad trhem v rámci jednotného digitálního trhu; požaduje, aby odpovědí 

na nové výzvy pro spotřebitelskou politiku bylo přidělení odpovídajících rozpočtových 

prostředků; 

4. zdůrazňuje, že malé a střední podniky (MSP) a mikropodniky mají pro evropskou 

ekonomiku zásadní důležitost; zdůrazňuje, že malé a střední podniky (MSP) potřebují 

účinné financování v oblasti inovací, rozšíření, vstupu na mezinárodní trhy a přístupu na 

trhy třetích zemí, digitalizace a přijetí obchodních modelů oběhového hospodářství, aby se 

zvýšila jejich konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni; žádá, aby byly odpovídající 

rozpočtové prostředky přiděleny na program COSME a síť Enterprise Europe Network; 

5. zdůrazňuje, že včasné přijímání norem EU je klíčové pro konkurenceschopnost a 

interoperabilitu; zdůrazňuje důležitost zapojení spotřebitelů a zúčastněných stran do 

procesu normalizace; požaduje proto dostatečné financování na podporu normalizačních 

činností Evropského výboru pro normalizaci (CEN), Evropského výboru pro normalizaci 

v elektrotechnice (CENELEC) a Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI); 

6. zdůrazňuje, že celní unie musí obdržet odpovídající příděly rozpočtových prostředků, aby 

se jí umožnilo poskytnout účinnou podporu v boji proti podvodům, a tím zajistit jak 

ochranu spotřebitelů, tak spravedlivou hospodářskou soutěž s cílem dosáhnout zpětného 

získání finančních prostředků z vlastních zdrojů; 

7. vyzývá k posílení nástrojů jednotného trhu, které pomáhají občanům a podnikům využívat 

jednotný trh co nejlépe; žádá členské státy, aby přidělily odpovídající finanční prostředky 

na systém SOLVIT a na síť Fin-Net; navíc se domnívá, že síť evropských spotřebitelských 

center by měla rovněž obdržet odpovídající finanční prostředky, které jí umožní plnit její 

poslání, tj. seznamovat evropské občany s jejich spotřebitelskými právy; 
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8. zdůrazňuje, že vícejazyčné platformy pro urovnávání sporů on-line hrají klíčovou roli při 

budování důvěry spotřebitelů a při posilování přeshraničního elektronického obchodu a 

měly by jim být přiděleny odpovídající finanční prostředky; 

9. vitá, že byl vytvořen institucionální rámec Fóra pro jednotný trh, což usnadňuje řádné 

provádění předpisů v oblasti jednotného trhu, a že jeho financování pokračuje v rámci 

programu COSME; se zřetelem k tomu požaduje odpovídající rozpočet na podporu jeho 

cílů.  
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