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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Bizottság új célzott programra tett javaslatot az egységes piac hatékony 
működésének támogatása céljából, amely hat elődprogramot, valamint számos – 
különböző szakpolitikákat érintő – intézkedést fog össze; úgy véli, hogy a program 
hozzájárul a belső piac működésének és a kkv-k versenyképességének javításához, 
ekképpen ösztönözve Európa térfoglalását a világpiacon; felhívja ezért a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy különösen a gazdaságélénkítési terv keretében, valamint a zöld és 
digitális átállás támogatása érdekében tartsák fenn a program megfelelő finanszírozási 
szintjét;

2. megállapítja, hogy a költségvetési eljárás során az IMCO bizottság felelősségi köre az 
1. fejezetre („Egységes piac, innováció és digitális gazdaság”) terjed ki, beleértve az 
egységes piaci program (03 02), a csalás elleni uniós program (03 03) és a vámügyi 
együttműködés (03 05) költségvetési szakaszokat;

3. megállapítja, hogy az európai gazdaság szinte minden ágát súlyosan érintette a 
Covid19-válság; hangsúlyozza, hogy a sikeres helyreállításhoz szükség van arra, hogy a 
tagállamok tiszteletben tartsák a belső piaci szabályokat; hangsúlyozza, továbbá 
szükség van a fogyasztók egységes piac iránti bizalmának helyreállítására, gondoskodva 
jogaik tiszteletben tartásáról; hangsúlyozza, hogy a vállalkozásokat, különösen a kkv-
kat is támogatni kell a zöld és digitális átállásban és fejlesztésben, valamint az egységes 
piachoz való hozzáférésben; véleménye szerint szükség van az 1. fejezetben szereplő 
címzett előirányzatok megemelésére ahhoz, hogy erőteljes finanszírozás legyen 
biztosítható a fenntarthatóság, az innováció, a stratégiai infrastruktúra és a digitális 
átalakulás céljaira, erősebbé és ellenállóbbá téve az egyéges piacot, az energiahatékony 
gazdaságba való befektetések révén is; hangsúlyozza, hogy különösen szükség van 
szinergiák kialakítására az egységes piaci program és a Next Generation EU 
helyreállítási eszköz között a szükséges beruházások mozgósítása érdekében;

4. megállapítja, hogy a Covid19-válság rámutatott, hogy az Unió egységes piaca a globális 
ellátási láncoktól és gyártóktól függ, valamint hogy fennáll a veszélye a 
termékbiztonság hiányának; hangsúlyozza ezért a szigorú fogyasztóvédelmi politika 
jelentőségét, amely védelmet és kiszámíthatóságot biztosít mind az offline, mind az 
online fogyasztók számára, valamint bizonyosságot a vállalkozások számára, hogy 
áruikkal és szolgáltatásaikkal megjelenhetnek a belső piacon, továbbá biztosítja a piac 
felügyeletét és az uniós jogszabályoknak való megfelelőséget; hangsúlyozza az 
egységes piac további elmélyítésének fontosságát az áruk és szolgáltatások szabad 
mozgása előtt álló akadályok tényleges lebontása révén, és megjegyzi e tekintetben, 
hogy 2021 lesz az Egységes piac program végrehajtásának első éve, és felhív a kkv-kra 
vonatkozó célkitűzésekre szánt finanszírozás jelentős megemelésére, valamint 
elkülönített és megerősített költségvetési sor kialakítására a piacfelügyelet tekintetében; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a digitális egységes piac kialakításának az egyik elsőrendű 
költségvetési prioritásnak kell maradnia, és elismeri az európai társadalom és gazdaság 
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digitális átalakulását formáló és támogató új Digitális Európa program jelentőségét, 
mert az kulcsfontosságú lesz a digitális egységes piac fejlesztése szempontjából, 
miközben biztosítja az európai fogyasztók biztonságát;

5. megállapítja, hogy a határokon átnyúló infrastruktúra alkotja az egységes piac gerincét, 
segíti az áruk, a szolgáltatások, a vállalkozások és a polgárok határokon átnyúló szabad 
mozgását; üdvözli ezért az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) megreformált 
finanszírozását a közlekedési, digitális és energiahálózatok páneurópai infrastruktúráiba 
irányuló beruházás és azok továbbfejlesztése érdekében; hangsúlyozza továbbá, hogy a 
közigazgatás korszerűsítésére és a közszolgáltatások digitalizálására irányuló e-
kormányzati programok hozzáadott értéket jelentenek az egységes piac minden 
résztvevője – különösen a polgárok és a vállalkozások – számára, ezért felszólít további 
erőforrások átirányítására az egységes digitális portál hiánytalan kialakítása érdekében, 
amely több tagállamban is késedelmet szenvedhet;

6. támogatja a Bizottságnak a vámellenőrzési eszközök beszerzését támogató pénzügyi 
eszköz és a „Vám” program javítására és megerősítésére irányuló megközelítését; 
emlékeztet azonban arra, hogy a Bizottság és a tagállamok már késedelmet halmoztak 
fel az uniós vámkódex ütemezett végrehajtása terén, és sajnálatát fejezi ki a tagállamok 
pénzügyi és emberi erőforrásainak hiánya miatt; hangsúlyozza a megfelelő innovatív 
finanszírozási megoldások és a korszerű felszerelések fontosságát a vámeljárások 
tekintetében, az uniós vállalkozások magasabb fokú hatékonysága és a 
fogyasztóvédelem észszerűbbé tétele érdekében; üdvözli ezért a 030501 költségvetési 
sort érintő előirányzatok növelését, amely lendületet adhat a vámügyi program 
végrehajtásában tapasztalható késedelmek csökkentéséhez;

7. hangsúlyozza, hogy az európai hozzáadott érték elvének az EU által finanszírozott 
valamennyi beruházás sarokkövét kell jelentenie; rámutat, hogy az uniós finanszírozást 
az eredmények egyszerű mérése helyett mérhető eredményeknek kell kísérniük, 
amelyek lehetővé teszik az egyes uniós programok hatékonyságának összehasonlítását 
és rangsorolását;

8. ismételten hangsúlyozza, hogy a költséghatékonyság és a megfelelő értékelés 
megtakarításokat eredményezhet, amelyek további tevékenységeket finanszírozhatnak;

9. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy – a hatékonyabb költségvetés és az uniós 
polgárok szempontjából jobb ár-érték arány elérése érdekében – teljes mértékben eleget 
tegyenek a Számvevőszék ajánlásainak; hangsúlyozza, hogy a költségvetésnek 
átláthatónak és érthetőnek kell lennie az uniós polgárok számára, és 
teljesítményalapúnak kell lennie a közintézmények hatékonyságának és 
termelékenységének növelése érdekében;

10. kéri a Bizottságot, hogy támogassa az IMCO bizottság felelősségi körébe tartozó 
kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedésre vonatkozó javaslatokat.
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