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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att det ansvar som innehas av utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd i budgetförfarandet täcker avdelningarna 2 (Näringsliv), 
12 (Den inre marknaden), 14 (Beskattning och tullunion) och 17 (Hälsa och 
konsumentskydd).

2. Europaparlamentet understryker vikten av anslagen i kapitel 02 03 i det preliminära 
budgetförslaget, eftersom det anser att en bättre fungerande inre marknad för varor, vilken 
uppnås genom nya lagstiftnings- och icke-lagstiftningsåtgärder samt bättre tillämpning av 
gemenskapslagstiftningen, kommer att hjälpa företagen. Parlamentet anser vidare att dessa 
åtgärder kommer att underlätta företags verksamhet och stärka deras konkurrenskraft, och 
att de kommer att gagna europeiska medborgares hälsa och säkerhet och förbättra miljö-
och konsumentskyddet.

3. Europaparlamentet välkomnar ökningarna av kapitel 12 01 och 12 02, vilka det anser vara 
nödvändiga mot bakgrund av de fördelar som den inre marknaden medför för 
EU:s ekonomi som helhet, i synnerhet under den rådande ekonomiska nedgången. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram förslag om hur man kunde 
avskaffa de kvarstående hindren på den inre marknaden, i syfte att ytterligare stärka 
sådana fördelar. Parlamentet betonar att tjänstesektorn är synnerligen viktig för den inre 
marknaden och anser därför att genomförandet av tjänstedirektivet1 är en huvudprioritet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sina ansträngningar för att föra en 
evidensbaserad politik som grundar sig på goda kunskaper om marknaden, ekonomisk 
analys och val av lämpliga instrument. Parlamentet uppmanar också kommissionen att 
nära samarbeta med medlemsstaterna och utveckla en administrativ kultur som 
kännetecknas av enklare lagstiftning och effektiv problemlösning. Parlamentet framhåller 
i detta sammanhang vikten av workshopar, utbytesprogram för tjänstemän och annan 
utbildningsrelaterad verksamhet, i syfte att bistå tjänstemän och domare i deras arbete att 
på ett korrekt sätt överföra, tillämpa och kontrollera efterlevanden av reglerna för den inre 
marknaden.

4. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en separat budgetpost för nätverket Solvit i 
budgeten för 2009 och begär en ökning av denna budgetpost i budgeten för 2010. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka de mänskliga och finansiella resurser som 
tilldelats detta nätverk, som utgör en effektiv och kostnadsfri mekanism för tvistlösning 
utanför domstol. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sina ansträngningar för att 
finansiera utbildningsverksamhet inom Solvit-nätverket, samt åtgärder som främjar 
nätverket, i alla medlemsstater. Kommissionen uppmanas att påskynda effektiviseringen 
av de olika tjänster som ger information och råd om den inre marknaden. Parlamentet 
stöder därför med kraft konceptet för stödtjänster för inremarknadsfrågor via en webbplats 
med en enda kontaktpunkt (”single entry point”).

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).
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5. Europaparlamentet anser att det belopp i kapitel 14 04 som tilldelats tullprogrammet 2013 
är tillräckligt för att uppnå målen inom detta politikområde. Till dessa hör ökad säkerhet 
och skydd av de yttre gränserna, stödåtgärder i kampen mot smuggling och bedrägeri samt 
effektivare tullsystem. Parlamentet betonar att programmet bidrar till att dessa mål uppnås 
genom att det effektiverar samordningen och samarbetet medlemsstater emellan, främjar 
utbytet av bästa praxis och kunskap samt möjliggör övervakning av en korrekt tillämpning 
av gemenskapslagstiftningen.

6. Europaparlamentet betonar konsumentpolitikens roll i kapitel 17 02 vid utvecklingen av 
en inre marknad med säkra produkter och tjänster, lika rättigheter för alla konsumenter 
och jämlika konkurrensvillkor för företag. Parlamentet betonar vikten av ett nära 
samarbete mellan gemenskapen, medlemsstaterna och tredjeländer, inbegripet Förenta 
staterna och Kina, när det gäller effektivare mekanismer för kontroll av efterlevnaden, i 
syfte att öka konsumenternas förtroende, i synnerhet under den rådande ekonomiska 
nedgången. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en kunskapsbas och 
utbildningsprogram inom området för marknadsövervakning, vilket kommer att stärka 
existerande samarbetsstrukturer mellan behöriga myndigheter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till ytterligare gemenskapsåtgärder för att stärka 
nätverket för europeiska informationscentrum för konsumenter. Parlamentet anser att 
gemensamma ansträngningar inom området för konsumentutbildning ska prioriteras, i 
synnerhet när det gäller förmågan att förstå finansiella rapporter, oberoende av 
konsumenternas ålder och utbildningsnivå.

7. Europaparlamentet erkänner vikten av att övervaka konsumentmarknader genom att 
sammanföra en resultattavla med relaterade marknadsundersökningar som grundar sig på 
insamling av uppgifter om konsumentbeteende och på hur dessa marknader fungerar. 
Parlamentet efterlyser därför en förberedande insats kallad ”Övervakningsåtgärder på 
konsumentpolitikområdet”, vilken skulle göra det möjligt att fortsätta genomförandet av 
undersökningar och studier samt finansieringen av ytterligare marknadsstudier, och 
därmed kunde kvaliteten på resultattavlan för konsumentmarknaden förbättras.
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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


