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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad vykdant biudžeto procedūrą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) 
komitetui tenka atsakomybė už biudžeto eilutes, įrašytas į 2 („Vidaus rinka, pramonė, 
verslumas ir MVĮ“), 14 („Mokesčiai ir muitų sąjunga“) ir 33 („Teisingumas ir vartotojų 
reikalai“) antraštines dalis;

2. pabrėžia, kad vidaus rinka ir toliau yra vienas iš didžiausių ir labiausiai apčiuopiamų 
Sąjungos laimėjimų, nešančių naudą įmonėms, įskaitant labai mažas ir mažąsias įmones, 
vartotojams ir piliečiams visoje Europoje; 2020 m. biudžete turėtų būti teikiama 
pirmenybė tolesniam bendrosios rinkos stiprinimui, biurokratinės naštos, kuri trukdo 
laisvam prekių, kapitalo, paslaugų ir darbo jėgos judėjimui, mažinimui ir bendrosios 
skaitmeninės rinkos sukūrimui, kad Sąjungos įmonės ir toliau būtų konkurencingos ir 
visoje Sąjungoje būtų apsaugoti vartotojai; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, jog svarbu 
sistemingai stebėti pažangą šioje srityje, kad būtų nustatyti kylantys sunkumai ir pateiktos 
politikos rekomendacijos siekiant tolesnio bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo;

3. pabrėžia paslaugų vidaus rinkos svarbą; ragina Sąjungą skirti papildomą finansavimą 
siekiant baigti kurti paslaugų vidaus rinką ir paskatinti naujų ir novatoriškų paslaugų 
vystymą;

4. ragina, kad 2020 m. biudžetu būtų prisidedama įgyvendinant Europos semestre apibrėžtus 
prioritetus, visų pirma, vykdyti kokybiškas investicijas ir reformas, kuriomis būtų 
didinamas įmonių, įskaitant labai mažas ir mažąsias įmones, konkurencingumas bei 
produktyvumas, toliau tvirtinti bendrąją rinką ir toliau kurti bendrąją skaitmeninę rinką;

5. palankiai vertina tai, kad savo biudžeto projekte Komisija skyrė tinkamą biudžetą 
daugumai IMCO komiteto pagrindinių prioritetų, įskaitant prekių ir paslaugų vidaus rinką, 
paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), vartotojų apsaugą ir konkurencingumą, 
ir ragina Tarybą bei Parlamentą susitarti dėl šių asignavimų 2020 m. biudžete;

6. palankiai vertina tai, kad padidinti asignavimai, skirti „prekių ir paslaugų vidaus rinkos 
veikimui ir vystymui“ (biudžeto eilutė 02 03 01), rinkos priežiūros ir ES gaminių atitikties 
tinklo sukūrimo tikslais, taip pat „MVĮ galimybių gauti finansavimą didinimui“ (biudžeto 
eilutė 02 02 02) ir „COSME rėmimo išlaidoms“ (biudžeto eilutė 02 01 04 01), nes šie trys 
veiksmai yra itin svarbūs siekiant skatinti ekonomikos augimą Sąjungoje; labai 
apgailestauja dėl to, kad Taryba sumažino biudžeto eilučių 02 03 01 ir 02 02 02 
asignavimus;

7. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad MVĮ yra nepaprastai svarbi Sąjungos ekonomikos dalis 
ir atlieka esminį vaidmenį kuriant darbo vietas visoje Sąjungoje, ir mano, kad reikia 
sukurti ir toliau skatinti MVĮ palankią verslo aplinką; todėl pabrėžia, kad MVĮ galimybių 
gauti finansavimą didinimas ir toliau yra pagrindinis IMCO komiteto prioritetas 2020 m. 
biudžete;

8. pabrėžia, kad Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa 
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(COSME) yra nepaprastai svarbi priemonė skatinant verslumo kultūrą, remiant esamas 
MVĮ ir užtikrinant konkurencingumą, tvarumą ir augimą; ypač ragina stiprinti Europos 
inovacijų tarybos programą „Accelerator“ (MVĮ priemonė), nes ja suteikiama esminė 
parama MVĮ, formuojančioms visiškai naujas idėjas ir kuriančioms tinkamus parduoti 
novatoriškus sprendimus; mano, kad Sąjungos biudžetas ir galimybės gauti finansavimą jo 
lėšomis yra pagrindinė priemonė siekiant užtikrinti didesnį startuolių, labai mažų įmonių 
ir MVĮ konkurencingumą bei novatoriškumą ir taip Sąjungoje skatinamas verslumas;

9. pabrėžia, kokia svarbi tvirta ir veiksmingai įgyvendinama vartotojų politika, pagal kurią 
vartotojams užtikrinama apsauga ir nuspėjamumas bei kovojama su nesąžiningos 
prekybos praktika internete ir realiame gyvenime, o įmonėms suteikiama pasitikėjimo 
teikti savo prekes ir paslaugas visoje vidaus rinkoje, ir pagal kurią užtikrinama rinkos 
atitiktis ES ir nacionalinei teisei, taip pat šios teisės vykdymo užtikrinimas tuo pačiu metu 
siekiant, kad MVĮ tenkanti biurokratinė našta būtų kuo mažesnė; pabrėžia, kad vis dar 
kyla su vartotojų apsauga susijusių problemų skaitmeninėje ir fizinėje erdvėse ir todėl 
nepaprastai svarbu labiau stengtis šviesti vartotojus ir piliečius bei didinti jų 
informuotumą;

10. palankiai vertina mokėjimų asignavimų, skirtų „vartotojų interesų apsaugai ir jų saugos 
bei informavimo gerinimui“ (biudžeto eilutė 33 04 01) padidinimą, nes vartotojų teisių 
gerinimas ir informuotumo apie vartotojų teises skatinimas yra svarbus vartotojų 
pasitikėjimo vidaus rinka ir Sąjungos pajėgumu pasiekti apčiuopiamos naudos didinimo 
būdas;

11. pabrėžia, kaip svarbu tinkamai finansuoti perėjimą prie visiškai automatizuoto muitinės 
darbo siekiant didesnio Europos įmonių efektyvumo, sąžiningos konkurencijos ir 
supaprastintos vartotojų apsaugos; šiuo tikslu nepaprastai svarbu padidinti programai 
„Muitinė 2020“ skiriamas lėšas, nes pagal šią programą numatyti bendradarbiavimo 
mechanizmai, kuriais sudaromos sąlygos muitinėms ir pareigūnams keistis bei dalytis 
informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais visoje Sąjungoje, ir taip pat labai svarbu 
užtikrinti finansavimą siekiant įsigyti ir prižiūrėti modernią bei veiksmingą muitinio 
tikrinimo įrangą;

12. primena, kad Komisija ir valstybės narės jau vėluoja įgyvendinti Sąjungos muitinės 
kodeksą pagal nustatytą tvarkaraštį, ir todėl labai apgailestauja, kad sumažinti biudžeto 
asignavimai, skirti „muitų sąjungos veikimo ir modernizavimo rėmimui“ (biudžeto eilutė 
14 02 01), nes tai galėtų lemti tolesnius vėlavimus, pakenkti muitinio tikrinimo 
veiksmingumo didinimo veiksmams visoje Sąjungoje ir trukdyti vidaus rinkos veikimui; 
primena, kad visapusiškas ir vienodas kodekso įgyvendinimas yra nepaprastai svarbus 
siekiant geriau apsaugoti piliečius bei Sąjungos finansinius interesus ir kad e. muitinė yra 
prioritetinė politikos sritis siekiant užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą;

13. primena, kad 2020 m. yra paskutiniai dabartinės daugiametės finansinės programos (DFP) 
metai, ir todėl ragina Komisiją 2020 m. biudžete visapusiškai panaudoti turimas DFP 
maržas tose politikos srityse, už kurias atsakingas IMCO komitetas;

14. pabrėžia, kad svarbu, jog Komisija visapusiškai laikytųsi Europos Audito Rūmų 
rekomendacijų, siekiant veiksmingesnio biudžeto ir didesnės naudos Europos piliečiams;

15. ragina Komisiją finansuoti visus IMCO komiteto patvirtintus bandomuosius projektus ir 
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parengiamuosius veiksmus.



PE639.801v03-00 6/7 AD\1187893LT.docx

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 3.9.2019

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

38
6
0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra 
Basso, Adam Bielan, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus 
Buchheit, Dita Charanzová, David Cormand, Petra De Sutter, Dinesh 
Dhamija, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Svenja Hahn, Virginie 
Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrey 
Kovatchev, Maria Manuel Leitão Marques, Morten Løkkegaard, 
Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek 
Miller, Brian Monteith, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-
Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, 
Marion Walsmann, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Clara Aguilera, Claudia Gamon, Lucy Elizabeth Harris, John Howarth

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 
dalis)

Delara Burkhardt, Predrag Fred Matić



AD\1187893LT.docx 7/7 PE639.801v03-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

38 +

ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL Anne-Sophie Pelletier

NI Marco Zullo

PPE Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-
Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża 
Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

RENEW Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Claudia Gamon, 
Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Delara Burkhardt, John Howarth, Maria Manuel 
Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Predrag Fred Matić, Leszek Miller, 
Christel Schaldemose

VERTS/ALE David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

6 -

ID Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron

NI Lucy Elizabeth Harris, Brian Monteith

0 0

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


