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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. je seznanjen, da je Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) v 
proračunskem postopku pristojen za proračunske vrstice v naslovih 2 (notranji trg, 
industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja), 14 (obdavčenje in carinska unija) 
ter 33 (pravosodje in potrošniki);

2. poudarja, da je notranji trg še vedno eden največjih in najbolj oprijemljivih dosežkov 
Unije ter prinaša koristi podjetjem, tudi mikro- in malim podjetjem, ter potrošnikom in 
državljanom po vsej Evropi, zato bi bilo treba v proračunu za leto 2020 dati prednost 
nadaljnjemu poglabljanju enotnega trga, zmanjšanju upravne obremenitve, ki ovira 
prosti pretok blaga, kapitala, storitev in delavcev, in dokončanju enotnega digitalnega 
trga, da bi zagotovili konkurenčnost podjetij Unije tudi v prihodnje in varstvo 
potrošnikov po vsej Uniji; v zvezi s tem poudarja, da je pomembno sistematično 
spremljati napredek na tem področju, da bi prepoznali nastajajoče probleme in podali 
politična priporočila za nadaljnji razvoj enotnega digitalnega trga;

3. poudarja, kako pomemben je notranji trg storitev; poziva Unijo, naj za dokončanje 
notranjega trga storitev nameni dodatna sredstva ter spodbuja razvoj novih in 
inovativnih storitev;

4. poziva, naj proračun za leto 2020 prispeva k izpolnitvi prednostnih nalog iz evropskega 
semestra (zlasti k zagotavljanju visokokakovostnih naložb in reform za povečanje 
konkurenčnosti in produktivnosti podjetij, tudi malih in mikropodjetij), nadaljnjemu 
poglabljanju enotnega trga ter k nadaljnjemu razvoju enotnega digitalnega trga;

5. pozdravlja, da je Komisija v predlogu proračuna za večino glavnih prednostnih nalog 
odbora IMCO dodelila ustrezen proračun, vključno z notranjim trgom blaga in storitev, 
podporo malim in srednjim podjetjem, varstvom potrošnikov in konkurenčnostjo, ter 
poziva Svet in Parlament, naj potrdita ta sredstva v proračunu za leto 2020;

6. pozdravlja povečanje sredstev za delovanje in razvoj notranjega trga blaga in storitev 
(proračunska vrstica 02 03 01) za namen nadzora trga in vzpostavitve mreže EU za 
skladnost izdelkov, za izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij do financiranja 
(proračunska vrstica 02 02 02) ter za odhodke za podporo programa COSME 
(proračunska vrstica 02 01 04 01), saj so ti trije ukrepi bistveni za spodbujanje 
gospodarske rasti v Uniji; močno obžaluje, da je Svet zmanjšal sredstva za proračunski 
vrstici 02 03 01 in 02 02 02;

7. v zvezi s tem poudarja, da so mala in srednja podjetja bistven del gospodarstva Unije in 
imajo ključno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest po vsej Uniji, ter meni, da je treba 
ustvariti in še naprej spodbujati poslovno okolje, ki bo tem podjetjem naklonjeno; zato 
poudarja, da bo za odbor IMCO tudi v okviru proračuna za leto 2020 ključna prednostna 
naloga, da se tem podjetjem omogoči boljši dostop do financiranja;

8. poudarja, da je Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja 
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(COSME) ključno orodje za spodbujanje podjetniške kulture, podpiranje obstoječih 
malih in srednjih podjetij ter zagotavljanje konkurenčnosti, trajnosti in rasti; poziva 
zlasti k okrepitvi instrumenta Pospeševalec Evropskega sveta za inovacije, namenjenega 
malim in srednjim podjetjem, saj tem podjetjem s povsem novimi zamislimi in 
tržljivimi inovativnimi rešitvami zagotavlja odločilno podporo; meni, da sta proračun 
Unije in dostop do financiranja, ki ga omogoča, ključno orodje pri povečevanju 
konkurenčnosti in inovativnosti zagonskih, mikro- ter malih in srednjih podjetij ter pri 
spodbujanju podjetniškega duha v Uniji;

9. poudarja, kako pomembna je trdna in učinkovito izvajana potrošniška politika, s katero 
se potrošnikom zagotavljata zaščita in predvidljivost in tako v spletu kot zunaj njega 
preprečujejo nepoštene poslovne prakse, podjetjem pa daje gotovost, da lahko svoje 
blago in storitve ponujajo na celotnem notranjem trgu, hkrati pa zagotavlja, da se na 
trgu spoštujeta in izvajata evropsko in nacionalno pravo, pri čemer mora biti upravna 
obremenitev malih in srednjih podjetij čim manjša; poudarja tudi, da v zvezi z varstvom 
potrošnikov tako na digitalnem kot na fizičnem trgu še vedno obstajajo izzivi, zato je 
izjemno pomembno povečati prizadevanja na področju obveščanja in ozaveščanja 
potrošnikov in državljanov;

10. pozdravlja povečanje sredstev za plačila za varstvo interesov potrošnikov ter izboljšanje 
njihove varnosti in obveščenosti (proračunska vrstica 33 04 01), saj izboljšanje pravic 
potrošnikov in spodbujanje ozaveščenosti o teh pravicah pomembno prispevata k 
povečanju zaupanja potrošnikov v enotni trg in sposobnost Unije, da zagotovi 
oprijemljive koristi;

11. poudarja, kako pomembno je ustrezno financirati prehod na povsem avtomatizirane 
carinske postopke, saj bo to prispevalo k večji učinkovitosti evropskih podjetij, pošteni 
konkurenci in boljšemu varstvu potrošnikov; meni, da je zato bistvenega pomena 
povečati finančna sredstva za program Carina 2020, ki vključuje mehanizme 
sodelovanja, ki carinskim organom in uradnikom po vsej Uniji omogočajo, da si 
izmenjujejo informacije in primere dobre prakse, ter zagotoviti finančna sredstva za 
nakup in vzdrževanje posodobljene in učinkovite opreme za carinske kontrole;

12. spominja, da imajo Komisija in države članice že zamudo pri načrtovani uvedbi 
carinskega zakonika Unije, in zato odločno zavrača zmanjšanje proračunskih sredstev 
za podporo delovanju in posodabljanju carinske unije (proračunska vrstica 14 02 01), 
saj bi utegnilo povzročiti dodatne zamude, ogroziti povečanje učinkovitosti carinskih 
kontrol po vsej Uniji in ovirati delovanje notranjega trga; opozarja, da je za boljšo 
zaščito državljanov in finančnih interesov Unije bistvenega pomena, da se carinski 
zakonik celovito in enotno izvaja; opozarja tudi, da je e-carina prednostna naloga za 
boljše delovanje notranjega trga;

13. priznava, da je leto 2020 zadnje leto sedanjega večletnega finančnega okvira, zato 
poziva Komisijo, naj v proračunu za leto 2020 v celoti izkoristi razpoložljive razlike do 
zgornjih meja, ki jih na področjih politike, ki so v pristojnosti odbora IMCO, ponuja 
večletni finančni okvir;

14. poudarja, kako pomembno je, da Komisija v celoti upošteva priporočila Evropskega 
računskega sodišča, če naj proračun postane bolj smotrn in koristen za evropske 
državljane;
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15. poziva Komisijo, naj financira vse pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, ki jih je 
podprl odbor IMCO.



PE639.801v03-00 6/7 AD\1187893SL.docx

SL

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja 3.9.2019

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

38
6
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra 
Basso, Adam Bielan, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus 
Buchheit, Dita Charanzová, David Cormand, Petra De Sutter, Dinesh 
Dhamija, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Svenja Hahn, Virginie 
Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrey Kovačev 
(Andrey Kovatchev), Maria Manuel Leitão Marques, Morten 
Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata 
Mazurek, Leszek Miller, Brian Monteith, Dan-Ştefan Motreanu, Kris 
Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van 
Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Clara Aguilera, Claudia Gamon, Lucy Elizabeth Harris, John Howarth

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Delara Burkhardt, Predrag Fred Matić



AD\1187893SL.docx 7/7 PE639.801v03-00

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

38 +

ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL Anne-Sophie Pelletier

NI Marco Zullo

PPE Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Andrey Kovačev (Andrey Kovatchev), 
Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

RENEW Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Claudia Gamon, 
Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Delara Burkhardt, John Howarth, Maria Manuel 
Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Predrag Fred Matić, Leszek Miller, 
Christel Schaldemose

VERTS/ALE David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

6 -

ID Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron

NI Lucy Elizabeth Harris, Brian Monteith

0 0

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


