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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i sin betænkning:

1. glæder sig over den foreslåede flerårige finansiel ramme 2014-2020 (FFR) og den 
indbyrdes overensstemmelse med Europa 2020-strategiens mål; understreger dog, at dette 
stadig ikke svarer til det, som Parlamentet havde anmodet om sin beslutning af 8. juni 
20111; påpeger, at selv forøgelse af midlerne til den næste FFR på 5 % i forhold til 2013-
niveauet kun vil kunne yde et begrænset bidrag til opfyldelsen af EU's vedtagne mål og 
forpligtelser samt af EU's solidaritetsprincip;

2. påpeger, at FFR bør indeholde de nødvendige økonomiske midler til at gennemføre 
initiativerne i akten for det indre marked for bedre at udnytte det indre markeds potentiale 
ved at sikre EU's fremtidige konkurrenceevne og økonomiske vækst;

3. fremhæver, at SMV'er udgør rygraden i den europæiske økonomi, og at FFR bør yde et 
betydeligt bidrag til en EU-politik, der har til formål at forbedre SMV'ernes adgang til 
finansiering, forbedre deres konkurrenceevne og fremme iværksætterånd; støtter kraftigt 
det foreslåede program for konkurrenceevne for virksomheder og SMV'er, men mener, at 
de afsatte finansielle rammebeløb yderligere bør forhøjes;

4. understreger betydningen af forbrugerpolitik for at sikre et højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse i EU og for generelt at styrke forbrugernes stilling; mener, at de 
foreslåede afsatte bevillinger til forbrugerprogrammet 2014-2020 er utilstrækkelige for at 
nå disse mål og kræver en forhøjelse på 5 % af det finansielle rammebeløb; 

5. glæder sig meget over den foreslåede Connecting Europe-facilitet til finansiering af store 
infrastrukturprojekter til at støtte oprettelsen af et indre marked for energi og et digitalt 
indre marked, samtidig med at den fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer 
fremmes; understreger, at finansieringsbehovet på dette område er enormt, og at det vil 
blive umuligt at dække dem med de foreslåede bevillinger; mener derfor, at der bør 
lægges mere vægt på innovative finansieringsmekanismer, som f.eks. EU-
projektobligationer.
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