
PA\900787SL.doc PE488.019v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2011/0177(APP)

2.5.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

za Odbor za proračun

o predlogu uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020
(COM(2011)0398 – C7-0000/2012 – 2011/0177(APP))

Pripravljavec mnenja: Cristian Silviu Buşoi



PE488.019v01-00 2/3 PA\900787SL.doc

SL

PA_NonLeg_Interim



PA\900787SL.doc 3/3 PE488.019v01-00

SL

POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 in njegovo 
povezavo s cilji strategije Evropa 2020; kljub temu poudarja, da še vedno ne izpolnjuje 
zahtev Parlamenta iz resolucije z dne 8. junija 20111; poudarja, da tudi če bi povečali 
raven sredstev naslednjega večletnega finančnega okvira za 5 % v primerjavi z 
letom 2013, bo mogoče za doseganje dogovorjenih ciljev in zavez Unije ter za načelo 
solidarnosti nameniti le omejen finančni prispevek;

2. poudarja, da bi bilo treba v večletnem finančnem okviru predvideti potrebna finančna 
sredstva za uresničevanje pobud iz akta za enotni trg, da bo mogoče bolje izkoristiti 
potencial notranjega trga pri zagotavljanju prihodnje konkurenčnosti in gospodarske rasti 
v EU;

3. poudarja, da so mala in srednja podjetja temeljni kamen evropskega gospodarstva in da bi 
bilo treba v večletnem finančnem okviru zagotoviti močno podporo za politiko EU, 
namenjeno večji dostopnosti financiranja za mala in srednja podjetja, kar bo povečalo 
njihovo konkurenčnost in spodbudilo podjetništvo; odločno podpira predlagani program 
za konkurenčnost velikih, srednjih in malih podjetij, vendar meni, da bi bilo treba 
predvideni znesek zanj še povečati;

4. poudarja pomen potrošniške politike za zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov v 
EU in za povečanje njihovega vpliva nasploh; meni, da predvidena sredstva za potrošniški 
program v obdobju 2014–2020 ne zadostujejo za doseganje teh ciljev, in poziva k 5-
odstotnemu povečanju okvirnega zneska;

5. toplo pozdravlja predlagani instrument za povezovanje Evrope, iz katerega naj bi se 
financirali večji infrastrukturni projekti, ki bodo omogočili vzpostavitev enotnega trga 
energije in digitalnih storitev, hkrati pa prispevali k prostemu pretoku blaga, storitev in 
ljudi; poudarja, da so potrebe po financiranju na tem področju ogromne in da jih s 
predlaganimi sredstvi ne bo mogoče pokriti; zato se zavzema za to, da se večji poudarek 
nameni inovativnim mehanizmom financiranja, kot so projektne obveznice EU.
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