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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 ett av unionens största och mest 
påtagliga resultat med fördelar för företag, konsumenter och medborgare i hela Europa. 
Parlamentet anser att en ytterligare fördjupning av den inre marknaden och utveckling av 
den digitala inre marknaden bör prioriteras i 2020 års budget.

3. Europaparlamentet understryker vikten av en kraftfull konsumentpolitik som ger skydd 
och förutsägbarhet för konsumenter både på och utanför internet och garantier för 
företagen om att de kan tillhandahålla sina varor och tjänster på hela den inre marknaden.

4. Europaparlamentet betonar vikten av att på lämpligt sätt finansiera övergången till ett helt 
automatiserat tullförfarande, i syfte att öka effektiviteten för europeiska företag och 
effektivisera konsumentskyddet.

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

7. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen i sitt budgetförslag har anslagit en 
lämplig budget till de flesta av IMCO-utskottets främsta prioriteringar och uppmanar rådet 
att bekräfta dessa anslag.

8. Europaparlamentet välkomnar de ökade anslagen för ”verksamhet och utveckling 
avseende den inre marknaden för varor och tjänster” (budgetpost 02 03 01) samt för att 
”förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering” (budgetpost 02 02 02), 
eftersom båda åtgärderna är avgörande för att främja den ekonomiska tillväxten i unionen.

9. 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.

10. Europaparlamentet beklagar minskningen av budgetanslagen för ”stöd till tullunionens 
funktion och modernisering” (budgetpost 14 02 01), vilket kan leda till förseningar i det 
fullständiga genomförandet av unionens tullkodex.

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


