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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, a fogyasztók és a 
polgárok számára szerte Európában; ezért az egységes piac további elmélyítését és a 
digitális egységes piac fejlesztését prioritásként kell kezelni a 2020. évi költségvetésben;

3. hangsúlyozza a szigorú fogyasztóvédelmi politika fontosságát, amely védelmet és 
kiszámíthatóságot biztosít mind az offline, mind az online fogyasztók számára, valamint 
növeli a vállalkozások bizalmát aziránt, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat a belső 
piacon keresztül értékesítsék;

4. hangsúlyozza a teljes mértékben automatizált vámkezelésre való áttérés megfelelő 
finanszírozásának fontosságát, amely az európai vállalatok nagyobb hatékonyságát és a 
fogyasztók hatékonyabb védelmét szolgálná;

5. tudatában van, hogy 2020 az utolsó év a jelenlegi többéves pénzügyi keretben, és 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;

6. üdvözli, hogy a Bizottság költségvetési tervezetében megfelelő összegeket különített el az 
IMCO legtöbb kiemelt prioritása számára, és felkéri a Tanácsot, hogy hagyja jóvá ezeket 
az előirányzatokat;

7. üdvözli „az áruk és szolgáltatások belső piacának működése és fejlesztése” (02 03 01. 
költségvetési sor), „a kkv-k finanszírozáshoz jutásának javítása” (02 02 02. költségvetési 
sor), valamint „a COSME programra vonatkozó támogatási kiadások” (02 01 04 01, 
költségvetési sor) előirányzatainak növelését, mivel mindhárom fellépés alapvető 
fontosságú az Unión belüli gazdasági növekedés fellendítéséhez;

8. üdvözli a kifizetési előirányzatok növelését a fogyasztók érdekeinek megóvása, valamint a 
fogyasztók biztonságának és tájékoztatásának 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 EU azon képességében, hogy kézzelfogható előnyöket teremtsen;

9. emlékeztet arra, hogy a Bizottság és a tagállamok már többszörös késésben vannak az 
Uniós Vámkódex tervezett végrehajtása terén, és következésképpen rendkívül 
sajnálatosnak tartja „a vámunió működésének és korszerűsítésének támogatására” 
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(14 02 01. költségvetési sor) szánt költségvetési előirányzatok csökkentését, ami további 
késésekhez vezethet;

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


