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JAVASLATOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

1. megjegyzi, hogy a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) költségvetési 

eljáráshoz kapcsolódó felelőssége a 2. címen (Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-

politika), a 14. címen (Adóügyek és vámunió), valamint a 33. címen (Igazságügy és 

fogyasztóvédelem) belüli költségvetési sorokra terjed ki; 

2. úgy véli, hogy a jól működő, erősen integrált és egységesített, a fogyasztók és a kkv-k 

számára tisztességes környezetet biztosító belső piac alapvető fontosságú az Unió 

versenyképességének fokozása szempontjából, és hangsúlyozza, hogy a digitális korra 

történő átalakulást megfelelő költségvetési kerettel kell figyelembe venni, különösen a 

kkv-k tekintetében; 

3. meggyőződése szerint a fogyasztóvédelmi politika az egyik elsőrendű horizontális 

prioritás az Unió számára, és ezt tükröznie kell az e szakpolitikai területre szánt 

költségvetésnek; kéri a Bizottságot, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy 

fokozza az oktatást és a tudatosságot a fogyasztóvédelmi politika, a termékbiztonság és a 

piacfelügyelet tekintetében, valamint a termékbiztonsági és piacfelügyeletet, különösen a 

digitális egységes piacon, továbbá hogy érvényesítse általánosan a fogyasztói érdekeket 

valamennyi uniós politikában; 

4. üdvözli, hogy a 2018. évi költségvetési eljárás során kötelezettségvállalási előirányzatok 

formájában nyújtott megfelelő költségvetési előirányzatok biztosításával figyelembe 

vették az IMCO főbb prioritásait az olyan területeken, mint a vámunió, a 

fogyasztóvédelem, a versenyképesség és az áruk és szolgáltatások belső piaca; 

5. megjegyzi, hogy az IMCO költségvetési sorain a kifizetési előirányzatok általánosságban 

15%-kal csökkennek, és elvárja, hogy ez a csökkenés csak a folyamatban lévő 

szerződések Bizottság általi megfelelő fizetési ütemezését tükrözze, továbbá hogy a 

meglévő előirányzatok ténylegesen elegendők legyenek a 2018-as valamennyi kifizetésre; 

6. üdvözli a vállalkozások és a kkv-k versenyképességét szolgáló előirányzatokat, mivel az 

az egyik prioritás a vállalkozások támogatása, valamint a fenntartható növekedés és a 

munkahelyteremtés serkentése érdekében; hangsúlyozza, hogy az innováció, a bővítés, a 

nemzetköziesítés és a harmadik országok piacaihoz való hozzáférés hatékony 

finanszírozására van szükség az uniós vállalkozások nemzetközi versenyképességének 

erősítése érdekében; 

7. üdvözli a 02 02 01. költségvetési tétel (A vállalkozói készség ösztönzése, valamint az 

uniós vállalkozások versenyképességének és piacra jutásának javítása) 

kötelezettségvállalási előirányzatainak növelését, azonban aggódik a kifizetési 

előirányzatainak csökkenése miatt, mivel a kkv-k még mindig problémákkal 

szembesülnek a reálgazdaság e területein; hangsúlyozza, hogy az egyik legfőbb 

prioritásnak kell lennie az Unió számára, hogy elegendő pénzügyi támogatást biztosítson a 

mikrovállalkozások, a vállalkozók és a kkv-k számára; hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
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versenyképességének fenntartásához és a belső piachoz, valamint a világpiachoz való 

hozzáférés terén előttük álló kihívások leküzdésében való támogatásukhoz rendkívül 

fontos a finanszírozáshoz való megfelelő hozzáférés biztosítása; 

8. üdvözli, hogy forrásokat különítenek el a vámunió modernizációjára, amely támogatja az 

Uniós Vámkódex végrehajtását és az elektronikus vámrendszer kialakítását, hiszen ez a 

belső piac jobb működésének egyik kiemelt területe; hangsúlyozza, hogy a Vámkódex 

teljes körű és egységes végrehajtása alapvető fontosságú az Unió polgárainak és pénzügyi 

érdekeinek megvédésében, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a Vámkódex 

teljes körű végrehajtása érdekében tartsák be a 2020. december 31-i határidőt a Vámkódex 

278. cikkében szereplő átmeneti intézkedések vonatkozásában; 

9. üdvözli a 33 04 01. költségvetési tétel (A fogyasztók érdekeinek védelme, valamint a 

fogyasztói biztonság és tájékoztatás javítása) előirányzatait, hiszen a fogyasztóvédelmi 

politika az Unió egyik fő politikája; 

10. kéri valamennyi kísérleti projekt finanszírozását, de különösen az innovációt és a 

határokon átnyúló kereskedelmet támogató „Digitális készségek az induló uniós 

vállalkozások számára” című és „Az egységes piacon értékesített termékek közötti 

feltételezett minőségbeli eltérések értékelése” című új kísérleti projektekét; ez utóbbi 

célja, hogy választ adjon a fogyasztók aggodalmaira az ugyanazon márkájú és 

csomagolású termékek közötti minőségbeli eltérésekkel kapcsolatban a belső piacon, 

valamint kéri a „Kezdeményezés az algoritmusokkal kapcsolatos tudatosság fejlesztésére” 

című kísérleti projekt kibővítését, hogy annak keretében a rövid- és hosszú távú 

algoritmikus döntéshozatallal kapcsolatos összetett kihívások kezelésére alkalmas célzott 

és részletes megközelítéseket és szakpolitikai megoldásokat dolgozzanak ki; 
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