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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto návrhy:

1. víta navrhovaný viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (VFR) a jeho prepojenie 
s cieľmi stratégie Európa 2020; zdôrazňuje však, že je to stále nedostatočné v porovnaní 
s tým, čo Parlament žiadal vo svojom uznesení z 8. júna 20111; poukazuje na to, že aj pri 
zvýšení objemu zdrojov v nasledujúcom VFR o 5 % oproti roku 2013 je možné len 
obmedzene prispieť k dosiahnutiu dohodnutých cieľov a záväzkov Únie a k naplneniu 
zásady solidarity;

2. zdôrazňuje, že VFR by mal poskytnúť potrebné finančné prostriedky na uskutočnenie 
iniciatív Aktu o jednotnom trhu s cieľom lepšie využiť potenciál vnútorného trhu v oblasti 
zabezpečenia budúcej konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu EÚ;

3. zdôrazňuje, že malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva, 
a že VFR by mal poskytovať silnú podporu pre politiku EÚ zameranú na zlepšenie 
prístupu malých a stredných podnikov k financiám, zvýšenie ich konkurencieschopnosti 
a podporu podnikania; výrazne podporuje navrhovaný Program pre konkurencieschopnosť 
podnikov a MSP, ale domnieva sa, že priradený finančný balík by mal byť ďalej 
navýšený;

4. vyzdvihuje dôležitosť spotrebiteľskej politiky, aby sa tak zabezpečila vysoká úroveň 
ochrany spotrebiteľa v EÚ a posilnenie postavenia spotrebiteľa vo všeobecnosti; 
na dosiahnutie týchto cieľov považuje navrhované rozpočtové prostriedky na Program pre 
spotrebiteľa 2014 – 2020 za nedostatočné a požaduje zvýšenie finančného krytia o 5 %;

5. vrelo víta navrhovaný Nástroj na prepojenie Európy na financovanie hlavných projektov 
infraštruktúry s cieľom podporiť vytvorenie jednotného trhu s energiou a jednotného 
digitálneho trhu, a zároveň zlepšiť voľný pohyb tovaru, služieb a osôb; zdôrazňuje, 
že potreby financovania v tejto oblasti sú mimoriadne veľké, a že ich s navrhovaným 
rozpočtovými prostriedkami nebude možné pokryť; preto tvrdí, že by sa mal klásť väčší 
dôraz na inovačné finančné mechanizmy, ako napríklad dlhopisy na projekty EÚ.
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