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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, vartotojams ir piliečiams visoje Europoje; 
2020 m. biudžete turėtų būti teikiama pirmenybė tolesniam bendrosios rinkos stiprinimui 
ir bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimui;

3. pabrėžia, kokia svarbi tvirta vartotojų politika, pagal kurią vartotojams užtikrinama 
apsauga ir nuspėjamumas internete ir realiame gyvenime, o įmonėms suteikiama 
pasitikėjimo teikti savo prekes ir paslaugas visoje vidaus rinkoje;

4. pabrėžia, kaip svarbu tinkamai finansuoti perėjimą prie visiškai automatizuoto muitinės 
darbo siekiant didesnio Europos įmonių efektyvumo ir supaprastintos vartotojų apsaugos;

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

6. palankiai vertina tai, kad savo biudžeto projekte Komisija skyrė tinkamą biudžetą 
daugumai IMCO komiteto pagrindinių prioritetų, ir ragina Tarybą patvirtinti šiuos 
asignavimus;

7. palankiai vertina tai, kad padidinti asignavimai, skirti „prekių ir paslaugų vidaus rinkos 
veikimui ir vystymui“ (biudžeto eilutė 02 03 01), 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;

8. taip pat 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;

9. primena, kad Komisija ir valstybės narės jau vėluoja įgyvendinant 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 gali lemti tolesnius vėlavimus;

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


