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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. konstaterer, at Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse som led i 
budgetproceduren har kompetence på områder under afsnit 2 (Erhvervspolitik), 12 (Det 
indre marked), 14 (Beskatning og toldunion) og 17 (Sundhed og forbrugerbeskyttelse);

2. understreger betydningen af bevillingerne i kapitel 02 03 i det foreløbige budgetforslag, 
idet det mener, at det vil være til fordel for erhvervslivet, hvis det indre marked for varer 
kommer til at fungere bedre gennem ny lovgivning og ikke-lovgivningsmæssige 
foranstaltninger og bedre håndhævelse af fællesskabslovgivningen; er desuden af den 
opfattelse, at disse foranstaltninger vil forbedre virksomhedernes drift og 
konkurrenceevne og samtidig give EU's borgere bedre sundhed og sikkerhed samt miljø-
og forbrugerbeskyttelse;

3. glæder sig over forhøjelserne i kapitel 12 01 og 12 02, som det mener er nødvendige på 
grund af fordelene ved det indre marked for EU's økonomi som helhed, især i den 
økonomiske nedgangsperiode; opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte forslag til, 
hvordan man med henblik på at øge disse fordele kan fjerne de resterende hindringer for 
det indre marked; understreger servicesektorens betydning for det indre marked og anser 
derfor gennemførelsen at servicedirektivet1 for at være en væsentlig prioritering; 
opmuntrer Kommissionen til at øge sine bestræbelser med henblik på en evidensbaseret 
politik ud fra godt markedskendskab, økonomisk analyse og valg af hensigtsmæssige 
instrumenter; opfordrer desuden Kommissionen til at arbejde tæt sammen med 
medlemsstaterne og udvikle en forvaltningskultur med enklere bestemmelser og effektiv 
problemløsning; påpeger i den forbindelse betydningen af workshops, udveksling af 
tjenestemænd og andre uddannelsesaktiviteter med henblik på at hjælpe tjenestemænd og 
dommere med at gennemføre, anvende og håndhæve bestemmelserne for det indre marked 
på korrekt vis;  

4. glæder sig over, at der på 2009-budgettet er oprettet en særskilt budgetpost til Solvit-
nettet, og anmoder om, at det styrkes yderligere på 2010-budgettet; anmoder 
medlemsstaterne om at øge de menneskelige og finansielle ressourcer til dette net, som 
udgør et gratis, effektivt udenretligt tvistbilæggelsessystem; anmoder Kommissionen om 
at styrke sine bestræbelser på at finansiere nettets uddannelses- og pr-aktiviteter i samtlige 
medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at fremskynde effektiviseringen af de 
forskellige tjenester, som tilbyder information og rådgivning i forbindelse med det indre 
marked; støtter derfor i høj grad konceptet med bistandstjenester for det indre marked 
gennem oprettelse af en fælles webside;

5. mener, at det beløb, der er afsat i kapitel 14 04 til 2013-toldprogrammet, er passende til at 
nå målene på dette politikområde, f.eks. styrkelse af sikkerheden og beskyttelsen ved de 
ydre grænser, støtte til bekæmpelsen af ulovlig menneskehandel og bedrageri og 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).
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forbedring af toldsystemernes effektivitet; understreger, at programmet bidrager til at nå 
disse mål gennem en forbedring af koordinationen og samarbejdet mellem 
medlemsstaterne, fremme af udvekslingen af bedste praksis og knowhow og overvågning 
af den korrekte anvendelse af fællesskabslovgivningen;

6. henviser til den rolle, som forbrugerpolitikken spiller i kapitel 17 02 for udviklingen af et 
indre marked med sikre varer og tjenester, lige rettigheder for alle forbrugere og lige 
betingelser for virksomheder; understreger betydningen af et tæt samarbejde mellem EU, 
medlemsstaterne og tredjelande, herunder De Forenede Stater og Kina, om mere effektive 
håndhævelsesmekanismer med det formål at skabe større forbrugertillid, især i den 
økonomiske nedgangsperiode; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle en 
vidensbase og uddannelsesprogrammer på området markedsovervågning, hvilket vil 
styrke de eksisterende samarbejdsstrukturer mellem det ansvarlige myndigheder; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå yderligere fællesskabsforanstaltninger med henblik 
på at styrke de europæiske forbrugercentre; mener, at fælles bestræbelser på området 
forbrugeruddannelse er et højt prioriteret mål, især hvad angår finansiel indsigt, uafhængig 
af forbrugernes alder og uddannelsesniveau;

7. er klar over, at det er vigtigt at overvåge forbrugermarkederne gennem konsolidering af en 
resultattavle og relaterede undersøgelser baseret på indsamling af data om 
forbrugeradfærd og disse markeders funktion; opfordrer derfor til gennemførelse af endnu 
en forberedende foranstaltning vedrørende overvågningsforanstaltninger inden for 
forbrugerpolitik, hvilket vil give mulighed for fortsættelse af eksisterende undersøgelser 
og finansiering af yderligere markedsundersøgelser, hvilket igen ville forbedre 
resultattavlen for forbrugermarkedet;
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Budget Line Title Budget 2009 PDB 2010 DB 2010 Difference PDB-DB Rapporteur's 
Amendment

CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA
02 03 01 Operation and development of 

the Internal market
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
02 03 04 Standardisation and 

approximation of legislation
20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
12 02 01 Implementation and 

development of the internal 
market

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

12 02 02 SOLVIT programme and Single 
Market Assistance Services 
Action plan

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Implementation and 
development of the internal 
market – expenditure on 
administrative management

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 02 01 Implementation and 
development of the internal 
market

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 04 02 Customs 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 03 Programme of Community 
action in the field of consumer 
policy

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 30 Executive Agency for Health 
and Consumers

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 02 Community action in the field 
of Consumer policy

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 03 Preparatory action - monitoring 
measures in the field of 
consumer policy

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


