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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) je v rozpočtovém 
procesu odpovědný za rozpočtové položky 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. zdůrazňuje, že jednotný trh zůstává jedním z největších a nejhmatatelnějších úspěchů 
Unie, který přináší výhody podnikům, spotřebitelům a občanům v celé Evropě; domnívá 
se, že další prohlubování jednotného trhu a rozvoj jednotného digitálního trhu by měly být 
v rozpočtu na rok 2020 prioritou;

3. podtrhuje význam silné spotřebitelské politiky, která spotřebitelům off-line i online přináší 
ochranu a předvídatelnost a zajišťuje důvěru podniků v to, že své zboží a služby mohou 
poskytovat na celém vnitřním trhu;

4. zdůrazňuje význam odpovídajícího financování přechodu k plně automatizované celní 
operaci, a to v zájmu vyšší efektivnosti pro evropské společnosti a jednodušší ochrany 
spotřebitelů;

5. konstatuje, že rok 2020 je posledním rokem současného víceletého finančního rámce 
(VFR), a vyzývá proto Komisi, aby v rozpočtu na rok 2020 plně využila dostupných 
rozpětí VFR v oblastech politiky spadajících do působnosti výboru IMCO;

6. vítá skutečnost, že Komise ve svém návrhu rozpočtu vyčlenila odpovídající rozpočet na 
většinu hlavních priorit výboru IMCO, a vyzývá Radu, aby tyto prostředky potvrdila;

7. vítá zvýšení prostředků na „provoz a rozvoj vnitřního trhu zboží a služeb“ (rozpočtová 
položka 02 03 01) a také na „zlepšování přístupu malých a středních podniků 
k financování“ (položka 02 02 02) a na „podpůrné výdaje na Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků COSME“ (rozpočtová 
položka 02 01 04 01) vzhledem k tomu, že tato tři opatření jsou klíčová pro posílení 
hospodářského růstu v Unii;

8. vítá také zvýšení prostředků na platby za účelem „ochrany zájmů spotřebitele a zlepšení 
bezpečnosti a informovanosti“ (rozpočtová položka 33 04 01) vzhledem k tomu, 
že zlepšení práv spotřebitelů a zvyšování povědomí o právech spotřebitelů představuje 
důležitý způsob, jak posílit důvěru spotřebitele ve vnitřní trh a ve schopnost Unie přinášet 
hmatatelné výhody;

9. připomíná, že Komise a členské státy již mají značné zpoždění v plánovaném provádění 
celního kodexu Unie, a v důsledku toho vyjadřuje hluboké politování nad snížením 
rozpočtových prostředků na „podporu fungování a modernizace celní unie“ (rozpočtová 
položka 14 02 01), které by mohlo vést k dalšímu zpoždění;

10. vyzývá Komisi k financování všech pilotních projektů a přípravných akcí schválených 
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výborem IMCO.


