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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad Komisija pasiūlė naują specialią programą, skirtą efektyviam 
bendrosios rinkos veikimui remti, kuri apima šešias ankstesnes programas ir daugybę 
įvairių politikos sričių priemonių; mano, kad nauja programa padės pagerinti vidaus 
rinkos veikimą ir padidinti MVĮ konkurencingumą, kad būtų skatinamas Europos 
augimas globalizuotoje rinkoje; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti 
pakankamą šios programos finansavimą, ypač atsižvelgiant į gaivinimo planą bei žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką;

2. pažymi, kad Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto atsakomybė biudžeto 
procedūros metu apima pirmąją išlaidų kategoriją „Bendroji rinka, inovacijos ir 
skaitmeninė ekonomika“, įskaitant šias biudžeto sritis: „Bendrosios rinkos programa“ 
(03 02), „ES kovos su sukčiavimu programa“ (03 03) ir „Bendradarbiavimas muitų 
srityje“ (03 05);

3. pažymi, kad COVID-19 krizė padarė labai didelį poveikį beveik visiems Europos 
ekonomikos sektoriams; pabrėžia, kad sėkmingam ekonomikos gaivinimui reikia, kad 
valstybės narės laikytųsi vidaus rinkos taisyklių; pabrėžia, kad vartotojai atgaus 
pasitikėjimą bendrąja rinka, jei bus gerbiamos jų teisės; pabrėžia, kad reikia remti 
įmones, ypač MVĮ, joms vykdant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, taip pat jų galimybes 
patekti į bendrąją rinką; mano, kad reikėtų padidinti pagal pirmąją išlaidų kategoriją 
numatytų asignavimų sumą, jog ji būtų tvirtas tvarumo, inovacijų, strateginės 
infrastruktūros ir skaitmeninės transformacijos finansavimo centras, padėsiantis 
užtikrinti stipresnę ir atsparesnę bendrąją rinką, be kita ko, investuojant į efektyvaus 
energijos vartojimo ekonomiką; pabrėžia, kad ypač reikia sukurti Bendrosios rinkos 
programos ir priemonės „Next Generation EU“ ekonomikos gaivinimo fondo sąveiką, 
kad būtų sutelktos būtinos investicijos;

4. pažymi, kad COVID-19 krizė parodė, jog ES bendroji rinka yra priklausoma nuo 
pasaulinių tiekimo grandinių ir gamintojų, taip pat kad kyla pavojus, jog produktai bus 
nepakankamai saugūs; todėl pabrėžia, kokia svarbi tvirta vartotojų politika, kurią 
įgyvendinant vartotojams užtikrinama apsauga ir nuspėjamumas internete ir realiame 
gyvenime, o įmonėms suteikiama pasitikėjimo teikti savo prekes ir paslaugas visoje 
vidaus rinkoje ir užtikrinama rinkos priežiūra bei ES teisės laikymasis; pabrėžia, kad 
svarbu toliau stiprinti bendrąją rinką veiksmingai šalinant kliūtis laisvam prekių ir 
paslaugų judėjimui, šiuo atžvilgiu pažymi, kad 2021 m. bus pirmieji Bendrosios rinkos 
programos taikymo metai, ir ragina iš esmės padidinti su MVĮ susijusiems tikslams 
teikiamą finansavimą bei numatyti atskirą rinkos priežiūrai skirtą biudžeto eilutę, į kurią 
būtų įrašyta didesnė lėšų suma; taip pat pabrėžia, kad bendrosios skaitmeninės rinkos 
kūrimo užbaigimas turėtų ir toliau būti vienas iš pagrindinių biudžeto prioritetų ir 
pripažįsta Skaitmeninės Europos programos svarbą formuojant ir remiant Europos 
visuomenės ir ekonomikos skaitmeninę transformaciją, kuri bus itin svarbi plėtojant 
bendrąją skaitmeninę rinką, kartu užtikrinant Europos vartotojų saugumą;
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5. pažymi, kad tarpvalstybinė infrastruktūra yra bendrosios rinkos pagrindas, kuriuo 
sudaromos sąlygos prekėms, paslaugoms, įmonėms ir piliečiams laisvai judėti iš vienos 
valstybės į kitą; todėl palankiai vertina Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 
finansavimo reformą siekiant investuoti ir toliau plėtoti visos Europos transporto, 
skaitmeninių ir energetikos tinklų infrastruktūrą; taip pat pabrėžia, kad e. valdžios 
programos, kuriomis siekiama modernizuoti viešąjį administravimą ir spręsti viešųjų 
paslaugų skaitmeninimo klausimą, suteikia pridėtinės vertės visiems bendrosios rinkos 
dalyviams, ypač piliečiams ir įmonėms, todėl ragina skirti papildomų išteklių siekiant 
visapusiškai įgyvendinti bendruosius skaitmeninius vartus, kurių diegimas gali vėluoti 
daugelyje valstybių narių;

6. remia Komisijos požiūrį, kad reikia tobulinti ir stiprinti naująją Muitinio tikrinimo 
įrangos finansavimo priemonę ir programą „Muitinė“; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, 
kad Komisija ir valstybės narės jau vėluoja įgyvendinti Sąjungos muitinės kodeksą 
pagal nustatytą tvarkaraštį, ir apgailestauja, jog valstybėms narėms trūksta finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių; pabrėžia, kad svarbu tinkamai finansuoti novatoriškus sprendimus 
ir modernią įrangą muitinių operacijų srityje, siekiant didesnio ES įmonių 
veiksmingumo ir racionalizuojant vartotojų apsaugą; šiuo požiūriu palankiai vertina tai, 
kad padidinta į biudžeto eilutę 03 05 01 įrašyta asignavimų suma, nes tai galėtų būti 
paskata sumažinti vėlavimus įgyvendinant programą „Muitinė“;

7. pabrėžia, kad Europos pridėtinės vertės principas turėtų būti visų ES finansuojamų 
investicijų pagrindas; atkreipia dėmesį į tai, kad ES finansavimas turėtų būti susietas ne 
su paprastais atlikto darbo matavimais, bet su išmatuojamais rezultatais, kurie sudarytų 
sąlygas palyginti atskiras ES programas ir išrikiuoti jas atsižvelgiant į veiksmingumą;

8. pakartoja, kad dėl veiksmingo išlaidų panaudojimo ir tinkamo vertinimo gali būti 
sutaupyta lėšų, kuriomis būtų galima finansuoti kitą veiklą;

9. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai laikytis Europos Audito Rūmų rekomendacijų, 
siekiant veiksmingesnio biudžeto ir didesnio ekonominio naudingumo Europos 
Sąjungos piliečiams; pabrėžia, kad biudžetas turėtų būti skaidrus ir suprantamas ES 
piliečiams ir grindžiamas veiklos rezultatais, siekiant padidinti viešųjų institucijų 
veiksmingumą ir našumą;

10. prašo Komisijos remti į IMCO komiteto kompetencijos sritį patenkančius pasiūlymus dėl 
bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų.
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