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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. pozdravlja, da je Komisija predlagala nov namenski program za podporo učinkovitemu 
delovanju enotnega trga, ki združuje šest predhodnih programov in številne ukrepe z 
različnih področij politike; meni, da bo novi program pomagal izboljšati delovanje 
notranjega trga in konkurenčnost MSP za ustvarjanje evropske rasti na globaliziranem 
trgu; zato poziva Komisijo in države članice, naj ohranijo zadostno financiranje 
programa, zlasti v kontekstu načrta za okrevanje ter zelenega in digitalnega prehoda;

2. ugotavlja, da odgovornost odbora IMCO v proračunskem postopku zajema razdelek 1 – 
Enotni trg, inovacije in digitalno, vključno s proračunskimi sklopi programa za enotni trg 
03 02, programa EU za boj proti goljufijam 03 03 in programa „Carina“ za sodelovanje 
na področju carine 03 05;

3. ugotavlja, da so skoraj vsi sektorji evropskega gospodarstva močno prizadeti zaradi 
pandemije COVID-19; poudarja, da uspešno okrevanje zahteva, da države članice 
spoštujejo pravila notranjega trga; poudarja, da bodo potrošniki ponovno zaupali 
enotnemu trgu, če se zagotovi, da se njihove pravice spoštujejo; poudarja, da je treba 
podjetja, zlasti MSP, podpreti pri njihovem zelenem in digitalnem prehodu in razvoju, pa 
tudi pri njihovem dostopu do enotnega trga; meni, da bi bilo treba odobritve, dodeljene v 
okviru razdelka 1, povečati za vzpostavitev močnega centra za financiranje trajnosti, 
inovacij, strateške infrastrukture in digitalne preobrazbe, s čimer bi enotni trg postal 
močnejši in odpornejši, tudi tako, da se vlaga v energetsko učinkovito gospodarstvo; 
poudarja, da je treba ustvariti predvsem sinergije med programom za enotni trg in 
skladom za okrevanje Next Generation EU, če želimo pritegniti potrebne naložbe;

4. ugotavlja, da je kriza zaradi pandemije COVID-19 pokazala, kako odvisen je enotni trg 
EU od svetovnih dobavnih verig in proizvajalcev, izpostavila pa je tudi tveganje v smislu 
pomanjkanja varnosti izdelkov; zato poudarja pomen trdne potrošniške politike, ki 
potrošnikom zagotavlja zaščito in predvidljivost, tako v spletu kot zunaj njega, ter 
podjetjem daje gotovost, da lahko svoje blago in storitve ponujajo na celotnem notranjem 
trgu, ter zagotavlja tržni nadzor in skladnost s pravom EU; poudarja pomembnost 
nadaljnje poglobitve enotnega trga z učinkovito odstranitvijo ovir za prost pretok blaga 
in storitev, v zvezi s tem ugotavlja, da bo leto 2021 prvo leto uporabe programa za enotni 
trg, in poziva k znatnemu povečanju zneska financiranja, namenjenega ciljem MSP ter 
uvedbi ločene in okrepljene proračunske vrstice za tržni nadzor; poudarja tudi, da bi 
moralo dokončanje enotnega digitalnega trga ostati ena ključnih proračunskih 
prednostnih nalog, in se zaveda pomembnosti programa za digitalno Evropo za 
oblikovanje in podpiranje digitalne preobrazbe evropske družbe in gospodarstva, ki bo 
ključna za razvoj enotnega digitalnega trga ter zagotavljanje varnosti evropskih 
potrošnikov;

5. ugotavlja, da je čezmejna infrastruktura hrbtenica enotnega trga, ki omogoča prost 
čezmejni pretok blaga, storitev, podjetij in državljanov; zato pozdravlja, da je bilo 
financiranje IPE reformirano ter omogoča naložbe in nadaljnji razvoj vseevropske 
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infrastrukture za prometna, digitalna in energetska omrežja; poudarja tudi, da programi 
e-uprave, namenjeni posodobitvi javne uprave in izvedbi digitalizacije javnih služb, 
nudijo dodano vrednost za vsakogar, ki sodeluje na enotnem trgu, zlasti za državljane in 
podjetja, zato poziva k dodelitvi dodatnih sredstev za polno izvajanje enotnega 
digitalnega portala, ki se morebiti v številnih državah članicah sooča z zamudami;

6. podpira Komisijo pri njenem pristopu za izboljšanje in okrepitev novega instrumenta za 
opremo za carinske kontrole in programa „Carina“; opozarja pa na, da so si Komisija in 
države članice že nabrale zamude pri načrtovanjem izvajanju carinskega zakonika Unije, 
in obžaluje pomanjkanje finančnih in človeških virov v državah članicah; poudarja 
pomembnost ustreznega financiranja inovativnih rešitev in sodobne opreme pri carinskih 
postopkih, kar bi prispevalo k večji učinkovitosti podjetij EU in poenostavilo zaščito 
potrošnikov; v zvezi s tem pozdravlja povečanje odobritev za proračunsko vrstico 03 05 
01, ki bi lahko pomenilo zagon za zmanjšanje zamud pri izvajanju programa „Carina“;

7. poudarja, da bi moralo biti načelo „evropske dodane vrednosti“ temelj vseh naložb, ki jih 
financira EU; poudarja, da bi morali financiranje EU spremljati merljivi rezultati, ne pa 
preproste meritve učinka, saj bi bilo mogoče tako primerjati in razvrščati posamezne 
programe EU glede na njihovo učinkovitost;

8. poudarja, da bi bilo mogoče z učinkovito porabo in ustreznim ocenjevanjem ustvariti 
prihranke, z njimi pa financirati dodatne dejavnosti;

9. poudarja, kako pomembno je, da se v celoti upoštevajo priporočila Evropskega 
računskega sodišča, če naj proračun postane bolj smotrn in koristen za evropske 
državljane; poudarja, da bi moral biti proračun pregleden in državljanom EU razumljiv, 
prav tako pa bi moral temeljiti na uspešnosti, saj bi tako povečali učinkovitost in storilnost 
javnih institucij;

10. poziva Komisijo, naj podpre pilotne projekte in pripravljalne ukrepe v okviru pristojnosti 
odbora IMCO.



AD\1212359SL.docx 5/6 PE654.034v02-00

SL

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja 3.9.2020

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

39
4
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, 
Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, 
Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria 
Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, 
Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrej Kovačev (Andrey 
Kovatchev), Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, 
Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, 
Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion 
Walsmann, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Maria da Graça Carvalho, Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman



PE654.034v02-00 6/6 AD\1212359SL.docx

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39 +
PPE Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrej Kovačev (Andrey 

Kovatchev), Antonius Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Marion Walsmann

S&D Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

RENEW Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Verts/ALE Anna Cavazzini, David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

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

EUL/NGL Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

NI Marco Zullo

4 -
ID Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

1 0
ID Alessandra Basso

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


