
PA\868677DA.doc PE466.965v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2011/2020(BUD)

26.5.2011

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Budgetudvalget

om Parlamentets holdning til forslaget til budget for 2012 som ændret af Rådet 
- alle sektioner
(2011/2020(BUD))

Ordfører for udtalelse: Edvard Kožušník



PE466.965v01-00 2/4 PA\868677DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\868677DA.doc 3/4 PE466.965v01-00

DA

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. Går ind for det synspunkt, at EU’s begrænsede budget ikke bare skal skæres ned i tider 
med økonomiske stramninger, således at allerede indgåede forpligtelser bringes i fare, 
men at det bør anvendes klogt med henblik på at stimulere den økonomiske vækst ved 
hjælp af nødvendige investeringer og ved at styrke det indre markedsfunktionsdygtighed 
og med henblik på at bistå borgere, forbrugere og virksomheder i EU i deres bestræbelser 
på at skabe arbejdspladser og udøve bæredygtig virksomhed;

2. påpeger, at det er vigtigt med vedvarende budgetbevilliger for at sikre det indre markeds 
funktion og udvikling, navnlig med hensyn til forhåndsmeddelelser, certificering og 
indbyrdes tilnærmelse mellem sektorer (budgetpost 02 01 04 04 og 02 03 01); forventer, at 
Kommissionens standardiseringspakke vil imødekomme Parlamentets anmodning om et 
mere integreret standardiseringssystem i EU og et mere bæredygtigt finansieringssystem 
til udvikling af standarder1; 

3. glæder sig over den lette forøgelse af budgettet til gennemførelse og udvikling af det indre 
marked (budgetpost 12 01 04 01 og 12 02 01) og Kommissionen hensigt om at standse 
markedsopsplitningen, fjerne barrierer og hindringer for udvekslingen af tjenesteydelser 
og for innovation og kreativitet, som den giver udtryk for i sin længe ventede meddelelse 
”Akten for det indre marked -Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid - "Sammen 
om fornyet vækst"”,2

4. erindrer Kommissionen om sin beslutning om gennemførelse af servicedirektivet3, hvori 
det opfordrede Kommissionen til at øremærke tilstrækkelige midler til at iværksætte et 
omfattende fremstød for kvikskranker;

5. anmoder om vedvarende finansiering af pilotprojektet ”Forum for det indre marked” 
(budgetpost 12 02 03), som organiseres i fællesskab af Kommissionen og Rådets 
formandskab og samler interesserede parter fra EU-institutionerne, medlemsstaterne, 
civilsamfundet og erhvervsorganisationer for at gøre status over, hvilke fremskridt der er 
sket med hensyn til relanceringen af det indre marked, udveksle bedste praksis og drøfte 
EU-borgernes vigtigste problemer;

6. beklager de manglende forpligtelsesbevillinger til Solvit-programmet og handlingsplanen 
for tjenester for bistand vedrørende det indre marked (budgetpost 12 02 02); mener, at 
Solvit-nettet er et gratis, effektivt udenretligt tvistbilæggelsessystem, som bør støttes ved 
hjælp af uddannelses- og pr-aktiviteter i alle medlemsstater;

7. understreger nødvendigheden af at udvikle uddannelsesforanstaltninger for embedsmænd 
                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2010 om fremtiden for europæisk standardisering (betænkning 
af Kožušník – 2010/2051(INI)).
2 KOM(2011)0206.
3 Europa-Parlamentets beslutning af 15. februar 2011 om gennemførelse af servicedirektivet 2006/123/EF  
(betænkning af Gebhardt - 2010/2053(INI)).
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i de nationale og regionale forvaltninger, der skal kontrollere tjenesterne; erindrer om, at 
informationssystemet for det indre marked (IMI) er afhængigt af passende investering på 
EU-niveau for fortsat at have succes, og går ind for at udvide det til at omfatte alle 
erhverv, som reguleres på EU-plan, inden udgangen af 2012;

8. gentager sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at samfinansiere 
yderligere fælles markedsovervågningstiltag1; anerkender toldvæsenets rolle med hensyn 
til markedstilsyn og går ind for en styrkelse af samarbejdet mellem toldforvaltninger og 
markedstilsynsmyndigheder; opfordrer medlemsstaterne til at afsætte de nødvendige 
økonomiske og menneskelige ressourcer til at opfylde deres respektive forpligtelser i 
forbindelse med gennemførelse af programmet Told 2013 (budgetpost 14 01 04 02 og 
14 04 02);

9. finder det nødvendigt at forhøje det beløb, der er afsat til EU-aktioner inden for 
forbrugerpolitik (budgetpost 17 02 02), med henblik på at sikre videreførelse af 
eksisterende undersøgelser og markedsanalyser og især resultattavlerne for 
forbrugermarkeder og forbrugerforhold; glæder sig over midtvejsevalueringen af 
strategien for forbrugerpolitikken og EU-handlingsprogrammet2 og ser frem til den 
separate evaluering af foranstaltninger til forbrugeroplysning og –information og 
kapacitetsopbygning, der er planlagt til juli 2011;

10. noterer sig de vigtigste budskaber i den nylige evaluering af Det Europæiske Netværk af 
Forbrugercentre (ECC), især med hensyn til de begrænsede ressourcer, der hidtil er blevet 
stillet til rådighed, og resultatorienterede incitamenter, der foreslås for fremtiden;
opretholder sin støtte til forbrugerbeskyttelsessamarbejdsnetværket (CPC) uanset den 
kommende evaluering og vurdering af dets effektivitet.

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 om revision af direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed og markedsovervågning (betænkning af Schaldemose – 2010/2085(INI)); Se ligeledes punkt 33 i 
Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2011 om et indre marked for europæere (betænkning af Correia de 
Campos - 2010/2278).
2 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, vedtaget den 25. marts 2011 (SEK(2011)0414).


