
AD\1187893DA.docx PE639.801v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2019/2028(BUD)

3.9.2019

UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 
2020
(2019/2028(BUD))

Ordfører for udtalelse: Svenja Hahn



PE639.801v03-00 2/7 AD\1187893DA.docx

DA



AD\1187893DA.docx 3/7 PE639.801v03-00

DA

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) i 
forbindelse med budgetproceduren har ansvaret for budgetposter under afsnit 2 (Det indre 
marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er), afsnit 14 (Beskatning og toldunion) og 
afsnit 33 (Retlige anliggender og forbrugere);

2. understreger, at det indre marked stadig er et af Unionens største og mest håndgribelige 
resultater, som giver fordele for virksomheder, herunder for mikrovirksomheder og små 
virksomheder, forbrugere og borgere i hele Europa; mener, at yderligere uddybning af det 
indre marked, reduktion af de bureaukratiske byrder, der hæmmer den frie bevægelighed 
for varer, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft, og udvikling af det digitale indre marked 
bør prioriteres i 2020-budgettet med henblik på EU-virksomheders fortsatte 
konkurrenceevne og forbrugerbeskyttelse i hele Unionen; understreger i denne 
forbindelse, at det er vigtigt systematisk at overvåge fremskridt på området for at opdage 
nyopståede problemer og fremkomme med politikanbefalinger vedrørende den videre 
udvikling af det digitale indre marked;

3. understreger vigtigheden af det indre marked for tjenesteydelser; opfordrer Unionen til at 
afsætte yderligere midler til gennemførelsen af det indre marked for tjenesteydelser og 
tilskynde til udvikling af nye og innovative tjenester;

4. opfordrer til, at EU-budgettet for 2020 bidrager til at opfylde de prioriteter, der er 
beskrevet i det europæiske semester, navnlig med hensyn til at gennemføre investeringer 
af høj kvalitet og reformer, der fremmer virksomhedernes, herunder 
mikrovirksomhedernes og de små virksomheders, konkurrenceevne og produktivitet, og til 
at fortsætte med at uddybe det indre marked og udvikle det digitale indre marked 
yderligere;

5. glæder sig over, at Kommissionen i sit budgetforslag har afsat et passende budget til de 
fleste af IMCO's hovedprioriteter, herunder det indre marked for varer og tjenesteydelser, 
støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), forbrugerbeskyttelse og 
konkurrenceevne, og opfordrer Rådet og Parlamentet til at nå til enighed om disse 
bevillinger i 2020-budgettet;

6. glæder sig over forhøjelsen af bevillingerne til "Det indre marked for varer og 
tjenesteydelsers funktion og udvikling" (budgetpost 02 03 01) med henblik på 
markedsovervågning og oprettelsen af EU-netværket for produktoverensstemmelse samt 
til "Bedre adgang til finansiering for SMV'er" (budgetpost 02 02 02) og til "Udgifter til 
støttefunktioner i forbindelse med COSME" (budgetpost 02 01 04 01), da disse tre 
foranstaltninger er afgørende for at sætte skub i den økonomiske vækst i Unionen; 
beklager dybt Rådets nedskæring i budgetposterne 02 03 01 og 02 02 02;

7. fremhæver i denne forbindelse, at SMV'er er en væsentlig del af EU's økonomi og spiller 
en afgørende rolle for jobskabelsen i hele EU, og mener, at der er behov for at skabe og 
yderligere fremme et SMV-venligt erhvervsklima; understreger derfor, at en forbedring af 
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SMV'ers adgang til finansiering fortsat er en nøgleprioritet for IMCO i budgettet for 2020;

8. understreger, at programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore 
virksomheder (COSME) er et afgørende redskab til at fremme en iværksætterkultur, støtte 
eksisterende SMV'er og sikre konkurrenceevne, bæredygtighed og vækst; opfordrer 
navnlig til en styrkelse af Det Europæiske Innovationsråds accelerator (et SMV-
instrument), da det yder afgørende støtte til SMV'er med radikalt nye idéer og salgbare 
innovative løsninger; mener, at EU-budgettet og dets støtte til adgang til finansiering er et 
centralt værktøj til at gøre nystartede virksomheder, mikrovirksomheder og SMV'er mere 
konkurrencedygtige og mere innovative samt til at fremme iværksætterånden i EU;

9. fremhæver betydningen af en solid og effektiv gennemført forbrugerpolitik, der giver 
forbrugerne beskyttelse og forudsigelighed og bekæmper urimelige handelspraksis, både 
offline og online, og giver virksomhederne en tillid, som gør, at de vil levere deres varer 
og tjenesteydelser overalt i det indre marked, og sikrer markedets overensstemmelse med 
og håndhævelse af EU-lovgivning og national lovgivning, samtidig med at den 
bureaukratiske byrde for SMV'er holdes på et minimum; understreger, at der fortsat er 
udfordringer med hensyn til forbrugerbeskyttelse, både på det digitale og fysiske område, 
og at det derfor er yderst vigtigt at øge indsatsen inden for uddannelse og oplysning af 
forbrugere og borgere;

10. glæder sig over forhøjelsen af betalingsbevillingerne til "Beskytte forbrugernes interesser, 
forbedre deres sikkerhed og give dem bedre information" (budgetpost 33 04 01), idet en 
forbedring af forbrugernes rettigheder og fremme af kendskabet til forbrugerrettigheder er 
et vigtigt middel til at styrke forbrugernes tillid til det indre marked og til, at EU kan 
levere håndgribelige fordele;

11. fremhæver betydningen af en passende finansiering af overgangen til en fuldt 
automatiseret toldbehandling med henblik på større effektivitet for europæiske 
virksomheder, fair konkurrence og en strømlinet beskyttelse af forbrugerne; med dette for 
øje er det afgørende at øge finansieringen af Told 2020-programmet – som indeholder 
samarbejdsmekanismer, der gør det muligt for toldmyndigheder og toldembedsmænd i 
hele Unionen at udveksle og dele oplysninger og bedste praksis – og det er også vigtigt at 
sikre finansiering til anskaffelse og vedligeholdelse af tidssvarende, effektivt udstyr til 
toldkontrol;

12. minder om, at Kommissionen og medlemsstaterne allerede har akkumuleret forsinkelser i 
den planlagte gennemførelse af EU-toldkodeksen, og beklager derfor kraftigt 
nedskæringen i budgetbevillingerne til "Støtte til toldunionens funktion og modernisering" 
(budgetpost 14 02 01), som kan føre til yderligere forsinkelser, undergrave styrkelsen af 
effektiviteten af toldkontroller i hele EU og hæmme det indre markeds funktion; minder 
om, at en fuldstændig og ensartet gennemførelse af kodeksen er af afgørende betydning 
for en bedre beskyttelse af borgerne og Unionens finansielle interesser, og at e-told er en 
politik, der skal prioriteres af hensyn til et mere velfungerende indre marked;

13. erkender, at 2020 er det sidste år i den nuværende flerårige finansielle ramme (FFR), og 
opfordrer derfor Kommissionen til i 2020-budgettet at gøre fuld brug af de disponible 
FFR-margener inden for de politikområder, der hører under IMCO's ansvarsområde;
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14. understreger betydningen af, at Kommissionen fuldt ud efterkommer anbefalingerne fra 
Den Europæiske Revisionsret med henblik på et mere effektivt budget og mere værdi for 
de europæiske borgere;

15. opfordrer Kommissionen til at finansiere alle pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger, som IMCO har godkendt.
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