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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 betonar att EU på grund av den rådande ekonomiska krisen och de 
budgetnedskärningar som gjorts av de flesta medlemsstater bör se till att unionens budget 
endast omfattar åtaganden och betalningar som är väsentliga för uppfyllandet av unionens 
mål.

2. Europaparlamentet noterar de insatser som gjorts för att minska utgifterna för extern 
personal. Parlamentet anser att budgeten för extern personal som regel inte bör överskrida 
tio procent av de totala personalkostnaderna.

3. Europaparlamentet konstaterar att åtagandena för budgetpost 02 03 01 är fyra procent 
högre än under föregående år och anser att denna ökning kan undvikas med hjälp av rätt 
prioriteringar.

4. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av budgetpost 02 03 04 02, som kommer att 
möjliggöra en bättre involvering av konsumenter och små och medelstora företag i 
standardiseringsverksamheten.

5. Europaparlamentet håller med om att betalningsbudgeten för budgetpost 12 02 01 bör 
ökas för att anpassas till behoven för Eurobarometer och Ditt Europa – Rådgivning.  
Parlamentet är dock skeptiskt till den budget som föreslagits för studier inom detta avsnitt.

6. Europaparlamentet medger att budgeten för tullprogrammet måste ökas. Parlamentet är 
dock övertygat om att detta delvis kan betalas genom en minskning av anslagen till 
evenemang och seminarier.

7. Europaparlamentet är övertygat om att konsumentpolitiken är en viktig prioritering för 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, och anser att budgeten till detta 
politikområde bör återspegla detta.


