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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil, do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) je v rámci 
rozpočtového postupu zodpovedný za rozpočtové riadky v hlavách 2 (Vnútorný trh, 
priemysel, podnikanie a MSP), 14 (Dane a colná únia) a 33 (Spravodlivosť a 
spotrebitelia);

2. zdôrazňuje, že vnútorný trh zostáva jedným z najväčších a najhmatateľnejších úspechov 
Únie a prináša výhody pre podniky, spotrebiteľov a občanov v celej Európe; ďalšie 
prehĺbenie jednotného trhu a rozvoj digitálneho jednotného trhu by mali byť v rozpočte na 
rok 2020 prioritou;

3. zdôrazňuje význam silnej spotrebiteľskej politiky, ktorá spotrebiteľom poskytuje ochranu 
a predvídateľnosť, a to offline aj online, a zabezpečuje dôveru podnikov v to, že svoje 
tovary a služby môžu poskytovať na celom vnútornom trhu;

4. zdôrazňuje, že je dôležité primerane financovať prechod na plne automatizovanú colnú 
operáciu v záujme väčšej efektívnosti pre európske spoločnosti a jednoduchšej ochrany 
spotrebiteľov;

5. uznáva, že rok 2020 je posledným rokom súčasného viacročného finančného rámca 
(VFR), a preto vyzýva Komisiu, aby v rozpočte na rok 2020 v plnej miere využila 
dostupné rozpätie VFR v oblastiach politiky, za ktoré zodpovedá výbor IMCO;

6. víta skutočnosť, že Komisia vo svojom návrhu rozpočtu vyčlenila primeraný rozpočet na 
väčšinu hlavných priorít výboru IMCO, a vyzýva Radu, aby tieto rozpočtové prostriedky 
potvrdila;

7. víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov na „fungovanie a rozvoj vnútorného trhu s 
tovarom a so službami“ (rozpočtový riadok 02 03 01), ako aj na „zlepšenie prístupu k 
financovaniu pre MSP“ (rozpočtový riadok 02 02 02) a na „podporné výdavky na program 
COSME“ (rozpočtový riadok 02 01 04 01), keďže tieto tri opatrenia majú zásadný 
význam pre oživenie hospodárskeho rastu v Únii;

8. rovnako víta zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov na „ochranu záujmu 
spotrebiteľov a zlepšovanie ich bezpečnosti a informovanosti“ (rozpočtový riadok 33 04 
01), keďže zlepšenie práv spotrebiteľov a podpora informovanosti o právach spotrebiteľov 
je dôležitým spôsobom posilnenia dôvery spotrebiteľov vo vnútorný trh a v schopnosť 
Únie prinášať hmatateľné výhody;

9. pripomína, že Komisia a členské štáty už nahromadili oneskorenia pri plánovanom 
vykonávaní Colného kódexu Únie, a preto vyjadruje hlboké poľutovanie nad znížením 
rozpočtových prostriedkov na „podporu fungovania a modernizácie colnej únie“ 
(rozpočtový riadok 14 02 01), čo by mohlo viesť k ďalším oneskoreniam;

10. vyzýva Komisiu, aby financovala všetky pilotné projekty a prípravné akcie schválené 
výborom IMCO.


