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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi 2021 m. Sąjungos biudžetas yra pirmasis biudžetas pagal 2021–2027 m. 
daugiametę finansinę programą (DFP);

B. kadangi nuo 2018 m. lapkričio mėn. Parlamentas buvo pasirengęs derėtis dėl DFP, 
tačiau Taryba iki šiol nevykdė jokių prasmingų derybų su Parlamentu, o galimybės 
pasiekti susitarimą nuolat mažėja;

C. kadangi vidaus rinka nuo pat jos sukūrimo labai prisideda prie ekonomikos augimo, 
konkurencingumo ir užimtumo Sąjungoje, o tai sudarė galimybes asmenims, prekėms, 
paslaugoms ir kapitalui laisvai judėti Sąjungoje, dėl to atsirado naujų galimybių ir 
masto ekonomija Europos įmonėms, visų pirma labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), tai prisidėjo prie darbo vietų kūrimo ir vartotojams 
pasiūlytas didesnis pasirinkimas mažesnėmis kainomis, kartu užtikrinant jų apsaugą ir 
aukštą siūlomų produktų ir paslaugų kokybę; kadangi vidaus rinka yra pagrindinis 
veiksnys siekiant pereiti prie tausiu išteklių naudojimu ir efektyviu energijos vartojimu 
pagrįstos tvarios ekonomikos, reaguojant į augantį spaudimą dėl klimato kaitos; 
kadangi bendrosios rinkos kūrimo užbaigimas turėtų išlikti vienu iš 2021 m. biudžeto 
prioritetų;

D. kadangi bendroji skaitmeninė rinka (BSR) turėtų būti laikoma vienu iš pagrindinių 
visos bendrosios rinkos elementų, nes veiksmingas jos įgyvendinimas yra būtina 
veiksmingo visos bendrosios rinkos veikimo sąlyga, naudinga ir piliečiams, ir 
įmonėms;

1. palankiai vertina EP biudžeto III skirsnio pranešėjo užmojį 2021 m. bendrosios rinkos 
programai skirti 883 mln. EUR (2018 m. kainomis), kuris atitinka Parlamento 
pasiūlymą dėl kitos DFP (2021–2027 m.), susijusį su ženkliu bendrosios rinkos grupės 
išlaidų padidėjimu, palyginti su Komisijos pasiūlymu (t. y. 48,5 proc. 2018 m. 
kainomis), atsižvelgiant į numatomą tos programos išlaidų profilį, kuris aiškiai parodo 
jos svarbą; pabrėžia, kad būsimose derybose reikia išlaikyti šias asignavimų 
proporcijas; reiškia nusivylimą persvarstyta derybų dėl 2021–2027 m. DFP ir nuosavų 
išteklių (NI) schema, kurią pateikė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir pagal 
kurią Bendrosios rinkos programai skirti asignavimai sumažinami maždaug 57,1 proc.;

2. primygtinai ragina valstybes nares išlaikyti aukštą įsipareigojimų naujajai Bendrosios 
rinkos programai1 (įskaitant buvusius COSME veiksmus) lygį, nes šia programa 
siekiama spręsti bendrosios rinkos susiskaidymo problemą, suteikti galių vartotojams ir 
juos apsaugoti, taip pat sudaryti sąlygas labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ) visapusiškai pasinaudoti gerai veikiančia bendrąja rinka, kuri yra 
būtina Europos ekonomikos vystymuisi, kartu daugiausia dėmesio skiriant tvarumui; 

1 COM(2018) 441 final.
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3. palankiai vertina Komisijos komunikatus „Europos skaitmeninės ateities kūrimas“ ir 
„Europos duomenų strategija“, taip pat Komisijos Baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto, 
nes visose trijose iniciatyvose pateikiama svarbių svarstymų, susijusių su vartotojų 
apsauga ir įmonėms bendrojoje rinkoje taikomomis suderintomis taisyklėmis; pabrėžia, 
kad svarbu skirti pakankamai lėšų Komisijos skaitmeninėms iniciatyvoms, kurios yra 
su DFP susijusių programų dalis;

4. palankiai vertina Komisijos pasiūlytas naujas iniciatyvas, susijusias su Europos žaliuoju 
kursu, ypač dėl vartotojų įgalinimo pereiti prie žaliosios ekonomikos, nes siekiant 
įgyvendinti žaliojo kurso prioritetus labai svarbu skatinti vartotojų įsipareigojimą 
laikytis tvaraus vartojimo modelių; pabrėžia, kad svarbu didinti vartotojų informuotumą 
ir nukreipti finansavimą į veiksmus, kuriais skatinamas tvarus vartojimas, įgyvendinant 
būsimą vartotojų politiką pagal Bendrosios rinkos programą (DFP);

5. pabrėžia, kad, siekiant visapusiškų tvaraus vartojimo modelių, bendrosios rinkos 
taisyklės yra labai svarbios siekiant skatinti produktus ir paslaugas, procesus ir verslo 
modelius, kuriais siekiama žiedinių ciklų taikant tvarumo ir patvarumo reikalavimus, 
atitinkančius Europos žaliojo kurso tikslus; primena, kad siekiant remti mūsų 
ekonomikos perėjimą prie tvarumą skatinančių veiksmų, kartu išsaugant mūsų 
konkurencingumą, turėtų būti užtikrintas tinkamas tikslinių veiksmų finansavimas pagal 
Bendrosios rinkos programą (DFP);

6. ragina skirti papildomų išteklių siekiant visapusiškai įgyvendinti bendruosius 
skaitmeninius vartus, kurių įgyvendinimas gali vėluoti daugelyje valstybių narių; 
pažymi, 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; primena, kad 
reikia skirti pakankamai lėšų plataus užmojo projektams šioje srityje įgyvendinti;

7. primena, kad vartotojų apsauga yra viena iš svarbiausių ES politikos sričių piliečiams, 
pagal kurią visų pirma remiami pažeidžiami vartotojai; pabrėžia, kad reikia nuolat 
tobulinti vartotojų politiką, ypač atsižvelgiant į kylančius iššūkius tiek skaitmeninėje 
aplinkoje, tiek realiame pasaulyje, skiriant tinkamą finansavimą ir užtikrinant esamų 
nuostatų, kuriomis visų pirma siekiama kovoti su nesąžininga komercine praktika 
bendrojoje rinkoje, vykdymą;

8. pabrėžia, kad veiksmingas bendrosios rinkos taisyklių vykdymo užtikrinimas atlieka 
svarbų vaidmenį vartotojų apsaugos politikoje, nes užtikrina, kad vartotojams būtų 
siūlomi saugūs ir reikalavimus atitinkantys produktai ir paslaugos tiek interneto, tiek 
ne interneto rinkose; pabrėžia, kad reikia užtikrinti glaudesnį rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimą ES lygmeniu ir stiprinti esamą sistemą; todėl ragina šiai 
sričiai skirti specialų finansavimą pagal Bendrosios rinkos programą (DFP);

9. pabrėžia, kad svarbu padidinti įsipareigojimų asignavimus siekiant modernizuoti muitų 
sąjungą, remti Sąjungos muitinės kodekso (toliau – Kodeksas) įgyvendinimą ir 
elektroninių muitinės sistemų plėtrą; pažymi, kad bendrosios rinkos politikos grupėje 
numatyti tik asignavimai programai „Muitinė“ finansuoti, tačiau mano, kad į šią grupę 
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taip pat turėtų būti įtrauktas Muitinio tikrinimo įrangos finansavimo priemonės2 
finansavimas; taip pat pabrėžia, kad Europos Vadovų Tarybos Pirmininko pasiūlyme 
numatytas lėšų, skirtų programai „Muitinė“ ir Muitinio tikrinimo įrangos finansavimo 
priemonei, sumažinimas 31 proc. trukdo pasiekti abiejų programų tikslus;

10. nerimauja, kad dėl to, jog Tarybai nepavyko susitarti dėl derybinės pozicijos, gali būti 
vilkinamos derybos su Parlamentu ir kyla pavojus, kad bus vėluojama pradėti 2021 m. 
prasidėsiančias programas, visų pirma naują Bendrosios rinkos programą, programą 
„Muitinė“ ir Muitinio tikrinimo įrangos finansavimo priemonę, kuri yra ne esamos 
programos tąsa, o nauja iniciatyva.

2 COM(2018) 442 final.


