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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 
veiksmingam bendrosios rinkos veikimui remti, kuri apima šešias ankstesnes 
programas ir daugybę priemonių įvairiose politikos srityse;

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, ir, norint sėkmingai atgaivinti ekonomiką, reikia, kad 
vartotojai vėl pasitikėtų bendrąja rinka; mano, kad pagal pirmąją išlaidų kategoriją 
numatytų asignavimų turėtų pakakti, jog būtų sukurtas tvirtas inovacijų, strateginės 
infrastruktūros ir skaitmeninės transformacijos finansavimo centras, padėsiantis 
užtikrinti stipresnę ir atsparesnę bendrąją rinką;

4. atsižvelgdamas į COVID-19 krizę pabrėžia, kokia svarbi tvirta vartotojų politika, 
pagal kurią vartotojams užtikrinama apsauga ir nuspėjamumas internete ir realiame 
gyvenime, o įmonėms suteikiama pasitikėjimo teikti savo prekes ir paslaugas visoje 
vidaus rinkoje;

5. palankiai vertina reformuotą Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 
finansavimą siekiant plėtoti visos Europos infrastruktūrą, kuri yra tinkamo bendrosios 
rinkos veikimo pagrindas;

6. remia Komisijos požiūrį, kad reikia tobulinti ir stiprinti programą „Muitinė“; vis dėlto 
atkreipia dėmesį į tai, kad jau vėluojama įgyvendinti Sąjungos muitinės kodeksą pagal 
nustatytą tvarkaraštį ir šiuo atžvilgiu palankiai vertina pagal biudžeto eilutę 03 05 01 
numatytų asignavimų padidinimą;

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


