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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 komitetui 

(IMCO) tenka atsakomybė už biudžeto eilutes, įrašytas į 2 (Vidaus rinka, pramonė, 

verslumas ir MVĮ), 14 (Mokesčiai ir muitų sąjunga) ir 33 (Teisingumas ir vartotojų 

apsauga) antraštines dalis; 

2. primena, kad sustiprinta ir gerai veikianti bendroji rinka yra nepaprastai svarbi užtikrinant 

Sąjungos gebėjimą atlaikyti sukrėtimus; pabrėžia, kad Sąjungos biudžetas turi remti 

perėjimą prie žiedinės ekonomikos bei įtraukios, prieinamos, įvairios ir konkurencingos 

bendrosios skaitmeninės rinkos; 

3. pabrėžia, kokia svarbi tvirta vartotojų politika, kuria stiprinamas vartotojų saugumas bei 

gerinamas jų informavimas ir koreguojamos jų teisės atsižvelgiant į socialinius, 

technologinius ir ekonominius pokyčius, kaip didieji duomenys ir daiktų internetas, 

žiedinė ekonomika, vadinamoji dalijimosi ekonomika ir e. prekyba; šiuo požiūriu primena 

apie galių vartotojams suteikimo ir švietimo, taip pat produktų saugos ir rinkos priežiūros 

vidaus rinkoje, įskaitant bendrąją skaitmeninę rinką, svarbą; pabrėžia, kad naujų vartotojų 

politikos problemų sprendimui turėtų būti skiriama pakankamai biudžeto lėšų; 

4. palankiai vertina tai, kad vykdant 2017 m. biudžeto procedūrą buvo tinkamai atsižvelgta į 

daugumą pagrindinių IMCO komiteto prioritetų bendrosios rinkos, muitų sąjungos ir 

vartotojų apsaugos srityse skiriant pakankamo dydžio asignavimus; 

5. pritaria tam, kad asignavimai programai COSME, svarbiausiai verslumo ir investicijų į 

ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą rėmimo priemonei, būtų laikomi prioritetu;  

6. vis dėlto yra susirūpinęs dėl programos COSME biudžeto eilutei 02 02 02 „MVĮ 

galimybių gauti finansavimą gerinimas. Nuosavas kapitalas ir skola“ skirtų lėšų 

sumažinimo, nes MVĮ ir labai mažos įmonės vis dar susiduria su sunkumais gauti tinkamą 

finansavimą; mano, kad efektyvi finansinė programa, įskaitant didesnį rizikos kapitalo 

prieinamumą ir visapusišką principo „visų pirma galvokime apie mažuosius“ taikymas, 

skatins mokslinius tyrimus, inovacijas, žiedinės ekonomikos verslo modelių taikymą, 

MVĮ ir labai mažų įmonių veiklos plėtimą ir internacionalizaciją, o tai savo ruožtu padės 

didinti konkurencingumą, paramą augimui ir kurti naujas darbo vietas; 

7. pabrėžia, kad 2017 m. reikia užtikrinti pakankamą finansavimą Europos įmonių tinklui 

siekiant paskatinti MVĮ augimą ir padėti joms įveikti sunkumus, susijusius su 

galimybėmis patekti į bendrąją ir pasaulinę rinką; 

8. primena, kad reikia finansuoti daugiakalbę priemonę, skirtą elektroninio ginčų sprendimo 

(EGS) platformai; pabrėžia, kad gerai veikiančios EGS sistemos gali padėti didinti 

vartotojų pasitikėjimą ir stiprinti tarpvalstybinę e. prekybą;  

9. pritaria, kad būtų skiriama lėšų modernizuoti muitų sąjungai, kuri padeda laiku 

įgyvendinti Sąjungos muitinės kodeksą ir plėtoti elektroninės muitinės sistemas, 
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lemiančius veiksmingas kovos su sukčiavimu priemones ir užtikrinančius tiek vartotojų 

apsaugą, tiek sąžiningą konkurenciją; vis dėlto apgailestauja dėl Tarybos pozicijos dėl 

14 02 01 biudžeto eilutės „Muitų sąjungos veikimo ir modernizavimo rėmimas“, kuri 

galėtų sukelti pavojų muitų sąjungos esminių modernizavimo priemonių pakankamam 

finansavimui; 

10. pritaria, kad reikia tęsti Bendrosios rinkos forumo, kuris labai svarbus kuriant geresnes 

rinkos sąlygas Europos įmonėms, finansavimą, ir ketina stebėti padėtį tam, kad būtų 

teikiamas pakankamas finansavimas pagal biudžeto eilutę 02 02 01;  

11. pabrėžia standartizacijos, kuria užtikrinamas techninis produktų ir paslaugų sąveikumas ir 

didinamas įmonių konkurencingumas, svarbą bendrajai rinkai; pabrėžia, kad standartai 

turėtų būti nustatomi remiantis rinka, laikantis atvirumo ir įtraukumo principų, 

dalyvaujant vartotojams ir suinteresuotiesiems subjektams, kad MVĮ galėtų juos lengvai 

įgyvendinti; palankiai vertina tai, kad 2017 m. toliau teikiama biudžetinė parama, kuri 

užtikrina Europos standartizacijos komiteto (CEN), Europos elektrotechnikos 

standartizacijos komiteto (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų instituto 

(ETSI) standartizacijos veiklos fiskalinį tvarumą, efektyvumą ir rezultatyvumą; 

12. pritaria finansavimo vidaus rinkos valdymo priemonėms, įskaitant SOLVIT, skyrimui; 

primena esamų MVĮ skirtų priemonių stiprinimo ir racionalizavimo svarbą siekiant 

supaprastinti tarpvalstybinę MVĮ plėtrą; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares 

labiau pabrėžti gaminių kontaktinių centrų ir vieno langelio principu veikiančių 

kontaktinių centrų racionalizavimą ir tobulinimą; mano, kad reikia taip pat toliau stengtis 

užtikrinti, kad šios priemonės būtų tinkamai suderintos tarpusavyje siekiant kiek įmanoma 

labiau padidinti pridėtinę paskirtų išteklių vertę; ragina imtis iniciatyvos sukurti bendrąjį 

elektroninių paslaugų portalą; 

13. prašo finansuoti naujus bandomuosius projektus: „Dinamiška tarpvalstybinės e. prekybos 

plėtra diegiant veiksmingus siuntinių pristatymo sprendimus“, kuris skirtas informacijai 

apie pažangiąją patirtį siuntinių pristatymo srityje rinkti, „Informuotumo apie algoritmus 

didinimo iniciatyva“, kuriuo, siekiant piliečių ir mūsų demokratinių valstybių gerovės, 

siekiama didinti skaidrumą ir informuotumą algoritmų srityje ir prisidėti prie bendrosios 

skaitmeninės rinkos vystymo, ir „Numatytasis saityno kūrimo priemonėms ir platformoms 

skirtų saityno prieinamumo reikalavimų taikymas (Numatytasis saityno prieinamumas)“, 

kuriuo siekiama skatinti ir remti Europos standarto prieinamumo reikalavimus. 
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