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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet noterar att utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(IMCO-utskottet) under budgetförfarandet ansvarar för budgetposterna i avdelningarna 
2 (inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag), 
14 (beskattning och tullunionen) och 33 (rättsliga frågor och konsumentskydd).

2. Europaparlamentet betonar att den inre marknaden är en av EU:s största och mest 
konkreta landvinningar med fördelar för företag, inklusive mikroföretag och små 
företag, konsumenter och medborgare i hela Europa. En ytterligare fördjupning av den 
inre marknaden, minskning av byråkrati som hindrar den fria rörligheten för varor, 
kapital, tjänster och arbetskraft och utveckling av den digitala inre marknaden bör 
prioriteras i 2020 års budget, för att EU:s företag ska vara fortsatt konkurrenskraftiga 
och för att konsumenterna ska skyddas i hela EU. Det är i detta sammanhang viktigt att 
systematiskt övervaka utvecklingen på området för att identifiera potentiella problem 
och utforma politiska rekommendationer för vidareutveckling av den digitala inre 
marknaden.

3. Europaparlamentet betonar vikten av den inre marknaden för tjänster. EU bör avsätta 
ytterligare medel till fullbordandet av den inre marknaden för tjänster och uppmuntra 
utvecklingen av nya och innovativa tjänster.

4. Europaparlamentet menar att 2020 års budget måste bidra till uppfyllandet av de 
prioriteringar som beskrivs i den europeiska planeringsterminen, särskilt när det gäller 
att genomföra investeringar av hög kvalitet och reformer som syftar till att öka 
företagens, inklusive mikroföretagens och småföretagens konkurrenskraft och 
produktivitet, och till fortsatt fördjupning av den inre marknaden och vidareutveckling 
av den digitala inre marknaden.

5. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen i sitt budgetförslag har anslagit en 
lämplig budget till de flesta av IMCO-utskottets huvudsakliga prioriteringar, inbegripet 
den inre marknaden för varor och tjänster, stöd till små och medelstora företag, 
konsumentskydd och konkurrenskraft, och uppmanar rådet och parlamentet att enas om 
dessa anslag i budgeten för 2020.

6. Europaparlamentet välkomnar de ökade anslagen för ”verksamhet och utveckling 
avseende den inre marknaden för varor och tjänster” (budgetpost 02 03 01) för 
marknadskontroll och inrättandet av unionsnätverket för produktöverensstämmelse samt 
för att ”förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering” (budgetpost 
02 02 02) och för ”utgifter för stöd till Cosme” (budgetpost 02 01 04 01), eftersom 
dessa tre åtgärder är avgörande för att främja den ekonomiska tillväxten i unionen. 
Parlamentet beklagar djupt rådets minskning av budgetposterna 02 03 01 och 02 02 02.

7. Europaparlamentet framhåller att små och medelstora företag är en mycket viktig del av 
unionens ekonomi och att de är avgörande för att skapa arbetstillfällen i hela unionen, 
varför det är nödvändigt att inrätta och ytterligare främja ett gynnsamt företagsklimat 
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för små och medelstora företag. En förbättring av små och medelstora företags tillgång 
till finansiering förblir en huvudprioritering för IMCO-utskottet i 2020 års budget.

8. Europaparlamentet betonar att programmet för företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (Cosme) är ett viktigt verktyg för att uppmuntra 
entreprenörskapskultur, stödja befintliga små och medelstora företag och säkerställa 
konkurrenskraft, hållbarhet och tillväxt. Särskilt behöver Europeiska innovationsrådets 
accelerator (instrument för små och medelstora företag) förstärkas, eftersom det 
tillhandahåller avgörande stöd till små och medelstora företag med radikalt nya idéer 
och säljbara innovativa lösningar. Unionens budget och dess stöd till tillgång till 
finansiering är ett viktigt verktyg för att göra uppstartsföretag, mikroföretag och små 
och medelstora företag mer konkurrenskraftiga och mer  innovativa och främjar 
företagarandan i unionen.

9. Europaparlamentet understryker vikten av en kraftfull och effektivt genomförd 
konsumentpolitik som ger skydd och förutsägbarhet för konsumenter och motverkar 
otillbörliga affärsmetoder både på och utanför internet och garantier för företagen om att 
de kan tillhandahålla sina varor och tjänster på hela den inre marknaden samt 
säkerställer marknadsöverensstämmelse med och upprätthållande av EU-lagstiftning 
och nationell lagstiftning, samtidigt som byråkratin för små och medelstora företag 
minimeras. Både fysiskt och digitalt finns det fortfarande utmaningar för 
konsumentskyddet, och det är därför av största vikt att konsumenterna och medborgarna 
blir mer upplysta och medvetna.

10. Europaparlamentet välkomnar också ökningen av betalningsbemyndigandena för att 
”skydda konsumenternas intressen och förbättra deras säkerhet och information” 
(budgetpost 33 04 01), eftersom en förbättring av konsumenträttigheterna och 
främjandet av medvetenhet om dessa rättigheter är ett viktigt sätt att öka 
konsumenternas förtroende för den inre marknaden och för EU:s förmåga att leverera 
konkreta fördelar.

11. Europaparlamentet betonar vikten av att på lämpligt sätt finansiera övergången till ett 
helt automatiserat tullförfarande, för ökad effektivitet för europeiska företag, rättvis 
konkurrens och effektiviserat konsumentskydd. För detta ändamål är det mycket viktigt 
med ökade medel till Tull 2020-programmet, som innehåller samarbetsmekanismer som 
gör det möjligt för tullmyndigheter och tulltjänstemän i hela unionen att utbyta och dela 
med sig av information och bästa praxis, och det är också mycket viktigt att säkerställa 
medel för inköp och underhåll av uppdaterad och effektiv tullkontrollutrustning.

12. Europaparlamentet påminner om att kommissionen och medlemsstaterna redan har 
ackumulerat förseningar i det planerade genomförandet av unionens tullkodex och 
beklagar därför djupt minskningen av budgetanslagen till ”stöd till tullunionens 
funktion och modernisering” (budgetpost 14 02 01), vilket kan leda till ytterligare 
förseningar, äventyra effektivare tullkontroller i hela EU och hämma den inre 
marknadens funktion. Det är mycket viktigt att fullt ut och enhetligt genomföra 
tullkodexen för att bättre skydda unionens medborgare och finansiella intressen. E-tull 
är en prioriterad åtgärd för en förbättring av den inre marknadens funktion.

13. Europaparlamentet konstaterar att 2020 är det sista året i den nuvarande fleråriga 
budgetramen, och uppmanar därför kommissionen att i budgeten för 2020 till fullo 
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utnyttja de tillgängliga marginalerna i den fleråriga budgetramen på de politikområden 
som IMCO-utskottet ansvarar för.

14. Europaparlamentet betonar vikten av att kommissionen fullt ut följer revisionsrättens 
rekommendationer, för en effektivare budget och bättre valuta för EU-medborgarna.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att finansiera alla pilotprojekt och 
förberedande åtgärder som godkänts av IMCO-utskottet.



PE639.801v03-00 6/7 AD\1187893SV.docx

SV

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande 3.9.2019

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

6
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, 
Alessandra Basso, Adam Bielan, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, 
Markus Buchheit, Dita Charanzová, David Cormand, Petra De Sutter, 
Dinesh Dhamija, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Svenja Hahn, 
Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, 
Andrey Kovatchev, Maria Manuel Leitão Marques, 
Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, 
Beata Mazurek, Leszek Miller, Brian Monteith, Dan-Ştefan Motreanu, 
Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und 
Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter Clara Aguilera, Claudia Gamon, Lucy Elizabeth Harris, John Howarth

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 200.2)

Delara Burkhardt, Predrag Fred Matić



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

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

38 +

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

GUE/NGL Anne-Sophie Pelletier

NI Marco Zullo

PPE Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, 
Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, 
Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

Renew Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Claudia Gamon, 
Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Delara Burkhardt, John Howarth, 
Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Predrag Fred Matić, 
Leszek Miller, Christel Schaldemose

VERTS/ALE David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

6 -

ID Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron

NI Lucy Elizabeth Harris, Brian Monteith

0 0

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


