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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 noterar att ansvaret för utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd under budgetförfarandet omfattar budgetposterna i avdelningarna 2 
(näringsliv), 12 (den inre marknaden), 14 (beskattning och tullunion) samt 17 (hälsa och 
konsumentskydd).

2. Europaparlamentet påpekar att budgetanslaget i kapitel 02 03 i kommissionens 
budgetförslag är viktigt och tror att förbättrade förfaranden för anmälan och certifiering 
kan leda till en bättre fungerande inre marknad. Parlamentet anser dessutom att 
budgetanslaget för standardisering och tillnärmning av lagstiftning är motiverat, eftersom 
dessa åtgärder kommer att göra det lättare att driva företag och förbättra företagens 
konkurrenskraft, samtidigt som EU:s konsumenter får tillgång till säkrare produkter och 
tjänster.

3. Europaparlamentet välkomnar den lilla ökningen i budgetpost 12 02 01 i kommissionens 
budgetförslag, som det anser nödvändig med tanke på att den inre marknaden gynnar EU:s 
ekonomi i sin helhet, särskilt i tider med ekonomisk nedgång. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att lägga fram förslag om hur man kan förverkliga den inre 
marknaden på grundval av sunda marknadskunskaper, ekonomisk analys och val av 
lämpliga instrument. Parlamentet betonar i detta sammanhang att tjänstesektorn är 
synnerligen viktig för den europeiska ekonomin och anser därför att genomförandet av 
tjänstedirektivet1 är en huvudprioritet. Parlamentet uppmanar också kommissionen att 
nära samarbeta med medlemsstaterna och utveckla en administrativ kultur som 
kännetecknas av enklare lagstiftning och effektiv problemlösning. Utbildning för 
tjänstemän och domare i hur de korrekt ska införliva, tillämpa och verkställa lagstiftning 
om den inre marknaden måste främjas. 

4. Europaparlamentet beklagar att inga pengar tilldelats budgetposten 12 02 02. Parlamentet 
anser att Solvit-nätverket är en effektiv kostnadsfri mekanism för tvistlösning utanför 
domstol, och kommissionen bör stödja åtgärder för utbildning inom nätverket och 
åtgärder för att främja nätverket i samtliga medlemsstater. Medlemsstaterna ombeds att 
öka tilldelningen av mänskliga och finansiella resurser till detta nätverk. Parlamentet 
stöder dessutom konceptet med stödtjänster för inremarknadsfrågor via inrättandet av en 
webbplats med en enda kontaktpunkt som tillhandahåller information och råd. 

5. Europaparlamentet efterfrågar en finansiering av ett pilotprojekt under namnet "Forum 
för den inre marknaden” som ska anordnas en gång om året med företrädare för EU-
institutionerna, medlemsstaterna och andra intressenter för att fastställa ett tydligare 
åtagande för införlivande, tillämpning och verkställighet av lagstiftningen om den inre 

                                               
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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marknaden och sålunda utgöra en plattform för utbyte av bästa praxis mellan nationella 
förvaltningar. Parlamentet efterfrågar dessutom finansiering av ett pilotprojekt som i form 
av en oberoende genomförd undersökning skulle göra det möjligt att fastställa de 
20 främsta orsakerna till otillfredsställelse och frustration för enskilda medborgare och 
företag, särskilt små och medelstora företag, på den inre marknaden.

6. Europaparlamentet anser att den lilla ökningen i det belopp i budgetpost 14 04 02 som 
tilldelats programmet Tull 2013 är motiverad och tillräcklig 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 stöder förverkligandet av programmets mål genom förbättring av 
samordningen och samarbetet mellan medlemsstaterna, främjande av utbytet av bästa 
praxis och kunskap samt övervakning av unionslagstiftningens korrekta tillämpning.

7. Europaparlamentet anser att beloppet till budgetpost 17 02 02 på området 
konsumentpolitik är motiverat och tillräckligt för att förverkliga en inre marknad med 
säkra produkter och tjänster samt lika rättigheter för alla konsumenter. Parlamentet 
betonar vikten av ett nära samarbete mellan unionen, medlemsstaterna och tredjeländer, 
inbegripet Förenta staterna, Kina och Indien, när det gäller effektivare mekanismer för 
kontroll av efterlevnaden, i syfte att öka konsumenternas förtroende. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utveckla en kunskapsbas och utbildningsprogram inom 
området för marknadsövervakning. Parlamentet anser dessutom att gemensamma 
ansträngningar inom området för konsumentutbildning ska prioriteras, i synnerhet när det 
gäller förmågan att förstå finansiell information.

8. Europaparlamentet understryker betydelsen av att övervaka konsumentmarknaderna 
genom sammanställning av en resultattavla och därtill kopplade marknadsundersökningar 
som grundar sig på insamlingen av uppgifter om konsumentbeteende och om hur dessa 
marknader fungerar. Parlamentet efterfrågar därför ytterligare en förberedande åtgärd 
kallad ”Övervakningsåtgärder på konsumentpolitikområdet” som skulle göra det möjligt 
att fortsätta redan påbörjade undersökningar och studier samt att finansiera ytterligare 
marknadsundersökningar.


