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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. hangsúlyozza, hogy a belső piac továbbra is az Unió egyik legjelentősebb és 
legkézzelfoghatóbb eredménye, amely előnyökkel jár a vállalkozások – köztük a mikro- 
és kisvállalkozások –, a fogyasztók és a polgárok számára szerte Európában; úgy véli, 
hogy az uniós vállalkozások versenyképességének további biztosítása, valamint az uniós 
fogyasztók védelme érdekében a 2020. évi költségvetésben prioritásként kell kezelni az 
egységes piac további mélyítését, az áruk, a tőke, a szolgáltatások és a munkaerő szabad 
mozgását gátló bürokratikus terhek csökkentését, valamint a digitális egységes piac 
fejlesztését; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy fontos rendszeresen nyomon 
követni az e téren végbemenő haladást, felderíteni a felmerülő problémákat, valamint a 
digitális egységes piac továbbfejlesztésére vonatkozó szakpolitikai ajánlásokat tenni;

3. hangsúlyozza a szolgáltatások belső piacának fontosságát; felszólítja az Uniót, hogy 
fordítson további finanszírozást a szolgáltatások belső piacának kiteljesítésére, és 
ösztönözze új és innovatív szolgáltatások kifejlesztését;

4. szorgalmazza, hogy a 2020. évi költségvetés járuljon hozzá az európai szemeszterben 
felvázolt prioritások megvalósításához, különösen az olyan, magas színvonalú 
beruházások és reformok megvalósításához, amelyek javítják a vállalkozások – köztük a 
mikro- és kisvállalkozások – versenyképességét és termelékenységét, valamint az 
egységes piac elmélyítéséhez és a digitális egységes piac továbbfejlesztéséhez;

5. üdvözli, hogy a Bizottság költségvetési tervezetében megfelelő összegeket különített el az 
IMCO legtöbb kiemelt prioritása számára, beleértve az áruk és szolgáltatások belső piacát, 
a kis- és középvállalkozások támogatását, a fogyasztóvédelmet és a versenyképességet, és 
felkéri a Tanácsot és a Parlamentet, hogy állapodjon meg ezekről az előirányzatokról a 
2020. évi költségvetésben;

6. üdvözli a piacfelügyelet és az uniós termékmegfelelőségi hálózat létrehozása céljából „az 
áruk és szolgáltatások belső piacának működése és fejlesztése” (02 03 01. költségvetési 
sor), valamint „a kkv-k finanszírozáshoz jutásának javítása” (02 02 02. költségvetési sor) 
és „a COSME programra vonatkozó támogatási kiadások” (02 01 04 01. költségvetési sor) 
előirányzatainak növelését, mivel ez a három fellépés alapvető fontosságú az Unión belüli 
gazdasági növekedés fellendítéséhez; mélységesen sajnálja a 02 03 01. és a 02 02 02. 
költségvetési sorban a Tanács által bevezetett csökkentéseket;

7. e tekintetben kiemeli, hogy a kkv-k az Unió gazdaságának alapvető részét képezik, és az 
egész Unióban kulcsfontosságú szerepet játszanak a munkahelyteremtésben, továbbá 
szükségesnek látja a kkv-barát üzleti környezet kialakítását és további előmozdítását; ezért 
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hangsúlyozza, hogy a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása továbbra is 
kulcsfontosságú prioritás az IMCO számára a 2020. évi költségvetésben;

8. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat 
segítő program (COSME) a vállalkozói kultúra ösztönzésének, a meglévő kkv-k 
támogatásának, valamint a versenyképesség, a fenntarthatóság és a növekedés 
biztosításának alapvető eszköze; különösen arra szólít fel, hogy erősítsék meg az Európai 
Innovációs Tanács Akcelerátor programját (kkv-támogató eszköz), mivel az jelentős 
támogatást nyújt a radikálisan új elképzelésekkel és piacképes innovatív megoldásokkal 
rendelkező kkv-k számára; úgy véli, hogy az uniós költségvetés és a finanszírozáshoz 
való, általa támogatott hozzáférés kulcsfontosságú eszközök az induló innovatív 
vállalkozások, a mikrovállalkozások és a kkv-k versenyképesebbé és innovatívabbá 
tételéhez, valamint a vállalkozói szellem ösztönzéséhez az Unióban;

9. hangsúlyozza a szilárd és hatékonyan végrehajtott fogyasztóvédelmi politika fontosságát, 
amely offline és online egyaránt védelmet és kiszámíthatóságot biztosít a fogyasztók 
számára és felveszi a harcot a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, 
valamint növeli a vállalkozások bizalmát aziránt, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat a 
belső piacon keresztül értékesítsék, és amely biztosítja az uniós és nemzeti jognak való 
piaci megfelelést és ezek betartását, a kkv-k bürokratikus terheinek minimális szinten 
tartása mellett; hangsúlyozza, hogy a fogyasztóvédelmi kihívások továbbra is fennállnak 
mind a digitális, mint a fizikai szférában, ezért rendkívül fontos a fogyasztók és az 
állampolgárok oktatására és tájékoztatására irányuló erőfeszítések fokozása;

10. üdvözli a kifizetési előirányzatok növelését „a fogyasztók érdekeinek védelme, valamint a 
fogyasztói biztonság és tájékoztatás javítása” érdekében (33 04 01. költségvetési sor), 
mivel a fogyasztói jogok javítása és az e jogokkal kapcsolatos tudatosság előmozdítása 
fontos eszköze annak, hogy a fogyasztók jobban bízzanak a belső piacban és az Unió azon 
képességében, hogy kézzelfogható előnyöket teremtsen;

11. hangsúlyozza a teljes mértékben automatizált vámkezelésre való áttérés megfelelő 
finanszírozásának fontosságát, amely az európai vállalatok nagyobb hatékonyságát, a 
tisztességes versenyt és a fogyasztók hatékonyabb védelmét szolgálná; úgy véli, hogy 
ennek érdekében alapvető fontosságú az uniós vámhatóságok és a tisztviselők számára az 
információk és a bevált gyakorlatok cseréjét és megosztását lehetővé tevő együttműködési 
mechanizmusokat tartalmazó Vám 2020 program finanszírozásának növelése, valamint a 
naprakész és hatékony vámellenőrzési berendezések beszerzésének és fenntartásának 
finanszírozása;

12. emlékeztet arra, hogy az Uniós Vámkódex tervezett végrehajtása terén a Bizottság és a 
tagállamok késedelmeket halmoztak fel, és következésképpen rendkívül sajnálja „a 
vámunió működésének és korszerűsítésének támogatására” (14 02 01. költségvetési sor) 
szánt költségvetési előirányzatok csökkentését, amely további késésekhez vezethet, Unió-
szerte alááshatja az vámellenőrzés hatékonyságának fokozását, valamint akadályozhatja a 
belső piac működését; emlékeztet arra, hogy a vámkódex teljes körű és egységes 
végrehajtása alapvető fontosságú a polgárok, valamint az Unió pénzügyi érdekeinek jobb 
védelméhez, továbbá arra, hogy a belső piac jobb működése szempontjából az 
elektronikus vámkezelés kiemelt szakpolitikának minősül;

13. tudatában van annak, hogy 2020 az utolsó év a jelenlegi többéves pénzügyi keretben, és 
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ezért felhívja a Bizottságot, hogy a 2020. évi költségvetésben teljes mértékben használja 
fel a többéves pénzügyi keret rendelkezésre álló tartalékait az IMCO hatáskörébe tartozó 
szakpolitikai területeken;

14. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Bizottság – a hatékonyabb költségvetés és a 
polgárok szempontjából jobb ár-érték arány elérése érdekében – teljes mértékben eleget 
tegyen az Európai Számvevőszék ajánlásainak;

15. felhívja a Bizottságot, hogy különítsen el összegeket az IMCO bizottság által támogatott 
valamennyi kísérleti projekt és előkészítő intézkedés finanszírozására.
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