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JAVASLATOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. emlékeztet, hogy a gazdasági együttműködés alapvető célja a közös piac, amely az uniós 

gazdasági növekedés kulcsfontosságú eleme; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a digitális egységes piac és a digitális egységes piac 

által megkövetelt valamennyi intézkedés végrehajtásához szükséges költségvetést; 

3. hangsúlyozza, hogy az erősebb uniós versenyképességnek sarokköve a nagymértékben 

integrált és jól működő egységes piac, amely tisztességes környezetet biztosít a 

fogyasztók és a kkv-k számára, továbbá felszólít arra, hogy biztosítsanak megfelelő 

költségvetést a digitális korszakra való átállásra, valamint az európai ipar és kkv-k 

nemzetköziesedési és újraiparosítási folyamataira; 

4. véleménye szerint a fogyasztóvédelmi politika megfelelő költségvetési forrásokat igénylő 

horizontális prioritás; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg mindent 

annak érdekében, hogy fokozzák az oktatást és a fogyasztói tudatosságot a 

fogyasztóvédelmi politika tekintetében, valamint a termékbiztonsági és piacfelügyeletet, 

különösen a digitális egységes piacon, továbbá hogy támogassák a fogyasztói érdekeket a 

különböző uniós politikákban; 

5. hangsúlyozza, hogy jelentős növekedési potenciál rejlik a szolgáltatások szabad 

mozgásában, amely még mindig nem eléggé fejlett az egységes piacon, és felszólít a 

szolgáltatások határokon átnyúló kereskedelmének növelésére, hangsúlyozza továbbá, 

hogy az említett fejletlenség számos szolgáltatási ágazatban fennáll a bizonytalanság és az 

adminisztráció bonyolultsága, továbbá amiatt, hogy nincs egy jól strukturált 

együttműködési mechanizmus a tagállamok között; úgy véli, hogy minden új 

kezdeményezésnek különösen ezeket az akadályokat kell kezelnie; 

6. emlékeztet, hogy támogatni kell az uniós vámpolitikát és kiemeli, hogy a vámeljárások 

egyszerűsítése és a vámrendszerek tényleges érvényesítése lényeges a csalás és a 

nemzetközi bűnözés elleni küzdelemhez és a verseny ösztönzéséhez; hangsúlyozza, hogy 

megfelelő költségvetési keret szükséges az uniós vámkódex gyors végrehajtásának 

biztosításához és annak garantálásához, hogy a tagállamokban bevezessék az uniós 

vámkódex által előírt valamennyi interoperábilis informatikai rendszert; 

7. hangsúlyozza a kkv-k és a mikrovállalkozások döntő szerepét az uniós gazdaságban és 

kiemeli, hogy az innováció, a bővítés, a nemzetköziesedés és a harmadik országokban 

való piacra jutás hatékony finanszírozására van szükség annak érdekében, hogy növeljük 

nemzetközi versenyképességüket; jobban kell támogatni a körforgásos üzleti modellekre 

való átállás folyamatát; és támogatást kell nyújtani számukra, hogy segítsük őket a 

gazdaság digitális átállásában, továbbá segíteni kell őket az ebben rejlő lehetőségek jobb 

kihasználásában; hangsúlyozza, hogy szükséges a COSME és az Enterprise Europe 

Network megfelelő költségvetési támogatása; 
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8. kiemeli a szabványok jelentőségét az uniós piac versenyképessége szempontjából; 

hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a szabványosítási eljárásba bevonják a 

fogyasztókat és az érintetteket; kiemeli, hogy megfelelő pénzügyi támogatás szükséges az 

európai szabványügyi szervek tevékenységei számára; 

9. felszólít azon egységes piaci eszközök megerősítésére, melyek biztosítják a belső piaci 

szabályok fogyasztók és vállalkozások általi jobb ismeretét és lehetővé teszik számukra 

jogaik érvényesítését, valamint az illetékes nemzeti hatóságok közti jobb együttműködést, 

továbbá kiemeli a SOLVIT és a FinNet pénzügyi támogatása folytatásának jelentőségét és 

annak fontosságát, hogy az Európai Fogyasztói Központok Hálózata számára is megfelelő 

finanszírozást biztosítsanak, hogy támogassák az európai polgárok mint fogyasztók 

jogaival kapcsolatos képzésére vonatkozó küldetését; 

10. ösztönzi a Bizottságot, hogy a Horizont 2020 és az ESBA keretében növelje a 

finanszírozást a belső piac jobb működésének biztosítása érdekében, valamint hogy 

támogassa azokat az európai vállalkozásokat, amelyek prioritásként kezelik a befogadást, 

a munkahelyteremtést, a kutatást és az innovációt; 

11. hangsúlyozza, hogy az egységes piaci politikát prioritásként kell kezelni a költségvetés 

jobb felhasználására törekvés tekintetében, és hogy hasonló megtakarításokat kell elérni 

más területeken is, hogy teljesíteni lehessen a kiadásra vonatkozó 

kötelezettségvállalásokat. 
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