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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar den föreslagna fleråriga budgetramen för 2014–2020 och 
dess överensstämmelse med målen i Europa 2020-strategin. Parlamentet understryker 
emellertid att förslaget inte uppfyller alla krav som man framförde i resolutionen av den 
8 juni 20111. Parlamentet påpekar att även med en ökning av resursnivån för nästa 
fleråriga budgetram med 5 procent jämfört med 2013 års nivå kan bara ett begränsat 
bidrag lämnas för att unionens avtalade mål och åtaganden ska kunna uppnås och för att 
principen om solidaritet ska kunna respekteras.

2. Europaparlamentet påpekar att den fleråriga budgetramen bör tillhandahålla de finansiella 
medel som behövs för att genomföra initiativen i inremarknadsakten i syfte att bättre 
utnyttja den inre marknadens möjligheter när det gäller att trygga EU:s framtida 
konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt.

3. Europaparlamentet betonar att de små och medelstora företagen utgör kärnan i den 
europeiska ekonomin och att den fleråriga budgetramen bör bidra med ett starkt stöd till 
en EU-politik som syftar till att förbättra de små och medelstora företagens tillgång till 
finansiering samt till att stärka deras konkurrenskraft och främja företagarandan. 
Parlamentet stöder helhjärtat förslaget till program för företagens konkurrenskraft och små 
och medelstora företag, men anser att de anslagna finansiella medlen skulle kunna ökas 
ytterligare.

4. Europaparlamentet betonar konsumentpolitikens betydelse när det gäller att trygga en hög 
konsumentskyddsnivå inom EU och stärka konsumenternas ställning i allmänhet. 
Parlamentet anser att den föreslagna anslagstilldelningen för 
konsumentskyddsprogrammet 2014–2020 inte är tillräcklig för att nå dessa mål och 
efterlyser en 5-procentig ökning av dess finansiella anslag.

5. Europaparlamentet välkomnar varmt förslaget till fond för ett sammanlänkat Europa för 
finansiering av större infrastrukturprojekt till stöd för inrättandet av den gemensamma 
marknaden för energi och den digitala inre marknaden samtidigt som den fria rörligheten 
för varor, tjänster och personer förbättras. Parlamentet betonar att det finns enorma 
finansieringsbehov på detta område och att de omöjligt kommer att kunna täckas av de 
föreslagna anslagen. Parlamentet argumenterar därför för att större uppmärksamhet ägnas 
åt innovativa finansieringsmekanismer, såsom europeiska projektobligationer.
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