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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je nedavni upad gospodarske rasti pokazal številne resne pomanjkljivosti in 
nedoslednosti na enotnem trgu, ki negativno vplivajo na zaupanje potrošnikov in 
državljanov; priznava proračunske omejitve, v katerih trenutno deluje Unija; poziva k 
boljši proračunski porabi, tako da se zagotovijo ustrezna finančna sredstva in usmerijo v 
podporo strategiji za pametno in trajnostno rast;

2. prepričan je, da je potrošniška politika ena od glavnih prednostnih nalog Evropske unije, 
kar bi moral odražati proračun za to področje politike; 

3. poziva, naj se ohranijo vsaj finančna sredstva, ki jih je prvotno predlagala Komisija v 
večletnem finančnem okviru za Program varstva potrošnikov (tj. 197.000.000 EUR), in 
poudarja, da bo vsaj 8 milijonov EUR iz tega programa potrebnih za večjezično orodje 
platforme za spletni sistem reševanja potrošniških sporov; opozarja, da sta se 
zakonodajalca dogovorila o večjezičnem orodju in ga sprejela v zakonodajni resoluciji 
Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o spletnem reševanju sporov; predlaga, da bi se to večjezično orodje za platformo 
spletnega reševanja sporov lahko financiralo tudi iz programa instrumenta za povezovanje 
Evrope;

4. priznava pomen »Foruma enotnega trga« in poziva k razširitvi tega pripravljalnega ukrepa 
na leto 2014 (1.200.000 EUR za odobritve obveznosti in odobritve plačil);

5. meni, da je pomembno uvesti nov pilotni projekt »Aplikacija za mobilne naprave Your 
Europe Travel (YET)«, za zagotavljanje informacij o čezmejnih vprašanjih tako na ravni 
EU kot na nacionalni ravni v 24 jezikih s sistemom »vse na enem mestu« (650.000 EUR 
za odobritve obveznosti in 350.000 EUR za odobritve plačil); projekt bi moral zagotavljati 
ločeno praktične informacije in prostor za posamezne potrošnike, namenjen državljanom, 
ter se osredotočiti na resnično življenje, čezmejne situacije, vključno s praktičnimi 
informacijami o temah, ki zajemajo informacije o potovanjih in vizumih, smernice za 
preselitev v novo državo, informacije o zdravstvenih storitvah, informacije o nacionalnih
centrih potrošnikov;

6. poudarja, da je SOLVIT dokazal svojo učinkovitost pri reševanju težav, s katerimi se 
soočajo državljani; ponovno izraža podporo za proračunsko vrstico za instrumente 
enotnega trga; 

7. meni, da bi podpora realnemu gospodarstvu morala biti ključna prednostna naloga EU; 
poziva, naj MSP čim bolj povečajo porabo te finančne podpore;

8. priznava, da je treba ohraniti uravnotežena finančna sredstva za carinski program, ki bi 
morala ustrezati vsaj znesku iz prvotnega predloga Komisije, tj. 548.080.000 EUR; 
poudarja, da je treba okrepiti prvotni splošni cilj programa, podporo delovanju carinske 
unije, in okrepiti notranji trg z novimi specifičnimi in operativnimi cilji. 
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