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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. konstatuje, že odpovědnost Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) v 

rozpočtovém procesu se týká rozpočtových položek v hlavě 2 (Vnitřní trh, průmysl, 

podnikání a malé a střední podniky), hlavě 14 (Daně a celní unie) a hlavě 33 

(Spravedlnost a ochrana spotřebitelů); 

2. připomíná, že posílený a dobře fungující jednotný trh je základním předpokladem pro 

schopnost Unie ustát otřesy; zdůrazňuje, že rozpočet Unie musí podporovat přechod k 

oběhovému hospodářství a inkluzivní, přístupný, rozmanitý a konkurenceschopný 

digitální jednotný trh; 

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

informovanost spotřebitelů a práva spotřebitelů uzpůsobuje 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 význam posilování práv a vzdělávání spotřebitelů a také bezpečnosti 

produktů a dozoru nad trhem v rámci jednotného trhu, včetně jednotného digitálního trhu; 

zdůrazňuje, že nové výzvy pro spotřebitelskou politiku je třeba řešit přidělením 

odpovídajících rozpočtových prostředků; 

4. vítá skutečnost, že v rámci rozpočtového procesu pro rok 2017 byly hlavní priority výboru 

IMCO v oblasti jednotného trhu, celní unie a ochrany spotřebitelů řádně zohledněny a 

byly pro ně vyčleněny odpovídající úrovně prostředků; 

5. vítá prostředky pro program COSME, který je klíčovým nástrojem podpory podnikání a 

investic do růstu a pracovních míst, což patří mezi priority;  

6. vyjadřuje však znepokojení v souvislosti se snížením rozpočtové položky programu 

COSME 02 02 02 „Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo 

dluhovému financování“, neboť MSP a mikropodniky i nadále čelí problémům při hledání 

vhodného financování; domnívá se, že účinný finanční rámec, včetně větší dostupnosti 

rizikového kapitálu, a plné uplatňování zásady „zelenou malým a středním podnikům“ 

podpoří výzkum, inovaci, přijímání obchodních modelů oběhového hospodářství, 

rozšiřování a internacionalizaci malých a středních podniků i mikropodniků, což následně 

povede ke zvýšení konkurenceschopnosti, podpoře růstu a tvorbě pracovních míst; 

7. zdůrazňuje, že je třeba na rok 2017 zajistit patřičné financování pro síť Enterprise Europe 

Network, aby se podpořil růst MSP a napomohlo se jim překonat problémy související s 

přístupem na jednotný i globální trh; 

8. připomíná, že je třeba poskytnout finanční prostředky na mnohojazyčný nástroj pro 

platformu pro online řešení sporů; zdůrazňuje, že dobře fungující platforma pro online 

řešení sporů může zvýšit důvěru spotřebitelů a posílit přeshraniční elektronický obchod;  

9. vítá přidělení finančních prostředků na modernizaci celní unie, která podporuje včasné 

provádění celního kodexu Unie a vytvoření elektronických celních systémů a přinese 
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účinné nástroje pro boj proti podvodům a zajistí ochranu spotřebitelů i spravedlivou 

hospodářskou soutěž; lituje však postoje Rady k přidělení rozpočtové položky 14 02 01 

„Podpora fungování a modernizace celní unie“, který může ohrozit dostatečné financování 

klíčových nástrojů modernizace celní unie; 

10. podporuje pokračující financování Fóra pro jednotný trh, které je důležitým nástrojem při 

vytváření lepších tržních podmínek pro evropské podniky, a má v úmyslu monitorovat 

situaci, aby se zajistilo jeho řádné financování z rozpočtové položky 02 02 01;  

11. zdůrazňuje významnou úlohu normalizace pro jednotný trh, neboť zajišťuje 

interoperabilitu produktů a služeb a posiluje konkurenceschopnost podniků; zdůrazňuje, 

že normy je třeba stanovovat otevřeným a inkluzivním způsobem, který bude vycházet z 

trhu, a se zapojením spotřebitelů a zúčastněných stran, aby je mohly MSP snadno 

provádět; vítá pokračování rozpočtové podpory v roce 2017, která zajišťuje finanční 

udržitelnost i účinnost a účelnost normalizačních činností Evropského výboru pro 

normalizaci (CEN), Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a 

Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI); 

12. bere na vědomí přidělení finančních prostředků pro nástroje správy vnitřního trhu, včetně 

sítě SOLVIT; připomíná význam posilování a zjednodušování stávajících nástrojů pro 

MSP za účelem usnadnění jejich přeshraniční expanze; naléhavě žádá Komisi a členské 

státy, aby kladly větší důraz na racionalizaci a zdokonalování kontaktních míst pro 

výrobky a jednotných kontaktních míst; je přesvědčen, že je také třeba vyvinout další 

úsilí, aby se zajistilo řádné společné fungování těchto nástrojů s cílem maximalizovat 

přidanou hodnotu přidělených zdrojů; podporuje iniciativu týkající se jednotné digitální 

brány; 

13. požaduje financování nových pilotních projektů nazvaných „dynamický rozvoj 

přeshraničního elektronického obchodování prostřednictvím účinných řešení pro 

doručování balíků“ s cílem shromažďovat údaje o osvědčených postupech v oblasti 

doručování balíků, „iniciativa zaměřená na zvyšování algoritmické informovanosti“ s 

cílem zvýšit algoritmickou transparentnost, zvýšit informovanost ku prospěchu občanů a 

naší demokracie a přispět k rozvoji digitálního jednotného trhu a „uplatňování požadavků 

týkajících se standardní přístupnosti internetových stránek, pokud jde o nástroje a 

platformy pro tvorbu internetového obsahu (standardní přístupnost internetových stránek) 

s cílem povzbudit a podpořit přijetí požadavků na přístupnost evropské normy. 
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