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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. ugotavlja, da je Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) v proračunskem 

postopku odgovoren za proračunske vrstice v naslovih 2 (notranji trg, industrija, 

podjetništvo ter mala in srednja podjetja), 14 (obdavčenje in carinska unija) in 33 

(pravosodje in varstvo potrošnikov); 

2. poudarja, da je trden in dobro delujoč enotni trg bistvenega pomena za to, da lahko 

Unija absorbira pritiske; poudarja, da mora proračun Unije podpreti prehod v krožno 

gospodarstvo ter vključujoč, dostopen, raznolik in konkurenčen digitalni enotni trg; 

3. opozarja, kako pomembna je dobra potrošniška politika, ki povečuje varnost in 

ozaveščenost potrošnikov ter njihove pravice prilagaja družbenim, tehnološkim in 

gospodarskim spremembam, kot so obdelava velikih količin podatkov, internet stvari, 

krožno gospodarstvo, tako imenovana ekonomija delitve in e-trgovina; v zvezi s tem 

tudi opozarja, kako pomembni so obveščanje in izobraževanje potrošnikov, varnost 

proizvodov in tržni nadzor na notranjem trgu, vključno z digitalnim enotnim trgom; 

poudarja, da je treba za nove izzive, s katerimi se ta politika sooča, predvideti ustrezna 

proračunska sredstva; 

4. je zadovoljen, ker je bila večina glavnih prednostnih nalog odbora IMCO na področju 

enotnega trga, carinske unije in varstva potrošnikov v proračunskem postopku za leto 

2017 ustrezno upoštevana in ker so jim bila dodeljena zadostna proračunska sredstva; 

5. pozdravlja, da so bila proračunska sredstva kot prednostni nalogi dodeljena programu 

COSME, osrednjemu orodju v podporo podjetništva ter naložb v rast in delovna mesta;  

6. je vseeno zaskrbljen zaradi zmanjšanja proračunske vrstice št. 02 02 02 – „Izboljšanje 

dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in 

dolžniških instrumentov“ v sklopu programa COSME, saj se ta podjetja in 

mikropodjetja še vedno soočajo z ovirami pri iskanju ustreznega financiranja; meni, da 

bo učinkovit finančni okvir, vključno z večjo razpoložljivostjo tveganega kapitala in 

doslednim uveljavljanjem načela „najprej pomisli na male“, spodbujal raziskave, 

inovacije, sprejetje poslovnih modelov krožnega gospodarstva, širjenje in 

internacionalizacijo malih in srednjih podjetij ter mikropodjetij, s tem pa se bo 

posledično povečala konkurenčnost, podpirala rast in ustvarjala delovna mesta; 

7. poudarja, da je treba v letu 2017 zagotoviti zadostna finančna sredstva za Evropsko 

podjetniško mrežo, da bi spodbudili rast malih in srednjih podjetij ter jim pomagali 

premagati ovire pri dostopu do enotnega, pa tudi svetovnega trga; 

8. želi spomniti, da je treba financirati večjezično orodje za spletno reševanje sporov; 

poudarja, da lahko dobro delujoči sistemi za spletno reševanje sporov poglobijo 

zaupanje potrošnikov in pospešijo čezmejno e-trgovino;  

9. odobrava dodelitev finančnih sredstev za posodobitev carinske unije, ki bo prispevala k 

izvajanju carinskega zakonika Unije in razvoju elektronskih sistemov carinjenja, to pa 
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bo ponudilo učinkovita orodja v boju proti goljufijam ter pri zagotavljanju varstva 

potrošnikov in poštene konkurence; obžaluje pa stališče Sveta v zvezi z dodelitvijo 

sredstev za proračunsko vrstico 14 02 01 „Podpora delovanju in posodabljanju carinske 

unije“, ki utegne ogroziti ustrezno financiranje bistvenih posodobitvenih orodij carinske 

unije; 

10. podpira nadaljnje financiranje foruma o enotnem trgu, ki ima odločilno vlogo pri 

ustvarjanju boljšega tržnega okolja za evropska podjetja, in namerava spremljati 

razmere, da bi zagotovil njegovo ustrezno financiranje iz proračunske vrstice 02 02 01;  

11. opozarja na pomembno vlogo standardizacije na enotnem trgu, saj zagotavlja 

interoperabilnost proizvodov in storitev ter povečuje konkurenčnost podjetij; poudarja, 

da bi bilo treba standarde določati na tržno usmerjen, odprt in vključujoč način, pri tem 

pa bi morali sodelovati potrošniki in deležniki, da jih bodo lahko mala in srednja 

podjetja brez težav upoštevala; odobrava nadaljnjo proračunsko podporo v letu 2017, ki 

zagotavlja finančno trajnost ter učinkovitost in uspešnost standardizacijskih dejavnosti, 

ki jih izvajajo Evropski odbor za standardizacijo (CEN), Evropski odbor za 

elektrotehnično standardizacijo (CENELEC) in Evropski inštitut za telekomunikacijske 

standarde (ETSI); 

12. je seznanjen z dodelitvijo finančnih sredstev za orodja za upravljanje notranjega trga, 

med drugim SOLVIT; opozarja na pomen izboljšav in racionalizacije obstoječih orodij 

enotnega trga za mala in srednja podjetja, da se poenostavi njihova čezmejna širitev; 

poziva Komisijo in države članice, naj se bolj osredotočijo na poenostavitev in 

izboljšanje kontaktnih točk za proizvode in enotnih kontaktnih točk; je prepričan, da so 

potrebna nadaljnja prizadevanja, da bodo ta orodja dobro delovala v medsebojni 

povezavi, saj bi tako povečali dodano vrednost dodeljenih sredstev; podpira pobudo za 

enotni digitalni portal; 

13. poziva k financiranju novih pilotnih projektov „Dinamičen razvoj čezmejnega 

elektronskega poslovanja z učinkovitimi rešitvami za dostavo paketov“ za zbiranje 

informacij o najboljši praksi na področju dostave paketov, „Pobuda za krepitev 

algoritemske ozaveščenosti“ za povečanje algoritemske preglednosti, ozaveščanje o 

prednostih za državljane in naše demokracije ter prispevanje k razvoju digitalnega 

enotnega trga in „Izvajanje zahtev glede spletne dostopnosti v privzetih orodjih 

spletnega avtorstva in platformah (privzeti spletni dostop)“ za spodbujanje in podporo 

pri sprejemanju zahtev za dostopnost evropskega standarda. 
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