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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. minder om, at den seneste økonomiske krise har påvist en række mangler og 
uoverensstemmelser i forbindelse med det indre marked, som har haft negative 
konsekvenser for forbrugernes og borgernes tillid; erkender, at Unionen på nuværende 
tidspunkt arbejder under budgetmæssige begrænsninger; kræver bedre anvendelse af 
budgettet ved ydelse af tilstrækkelige finansielle midler med sigte på at støtte en strategi 
for intelligent og bæredygtig vækst;

2. er af den opfattelse, at forbrugerpolitik er en hovedprioritet for Den Europæiske Union, og 
at budgettet for dette politikområde bør afspejle dette; 

3. opfordrer indtrængende til, at i det mindste finansieringsrammen, som Kommissionen 
oprindelig foreslog inden for den flerårige finansielle ramme om forbrugerprogrammet 
(dvs. 197 000 000 EUR), bibeholdes og påpeger, at der vil være brug for mindst 
8 mio. EUR fra dette program til den flersprogede facilitet i 
onlinetvistbilæggelsesordningen for forbrugertvister; minder om, at de to medlovgivere 
indgik aftale om denne facilitet, og at den blev vedtaget med Europa-Parlamentets 
lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om onlinetvistbilæggelse; foreslår, at denne flersprogede facilitet i 
platformen for onlinetvistbilæggelse også kan finansieres under programmet for 
Connecting Europe-faciliteten;

4. erkender vigtigheden af forummet for det indre marked og opfordrer til, at dets 
forberedende foranstaltninger forlænges til 2014 (1 200 000 for både forpligtelses- og 
betalingsbevillinger);

5. mener, at det er vigtigt at etablere et nyt pilotprojekt med titlen "Your Europe Travel 
(YET) Application for Mobile Devices" med henblik på at informere om 
grænseoverskridende emner både på EU-plan og på nationalt plan på 24 sprog via et 
enkelt kontaktpunkt (650 000 EUR for forpligtelsesbevillinger og 350 000 EUR for 
betalingsbevillinger); projektet bør yde separat praktisk information og etablere 
medborgerorienterede zoner for individuelle forbrugere og fokusere på 
grænseoverskridende situationer i det virkelige liv, herunder praktisk information om 
f.eks. rejser og visum, vejledning om flytning til et andet land, information om 
sundhedstjenester, information om de nationale forbrugercentre;

6. understreger, at SOLVIT har bevist sin effektivitet i løsningen af problemer, der berører 
borgerne; gentager sin støtte til budgetposten om det indre markeds instrumenter; 

7. mener, at støtte af realøkonomien bør være en hovedprioritet for Unionen; opfordrer 
indtrængende til, at den finansielle støtte til SMV'erne maksimeres;

8. erkender nødvendigheden af at bibeholde en afbalanceret finansieringsramme for 
toldprogrammet, der mindst bør være af samme størrelse som det beløb, der er fastsat i det 
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oprindelige forslag fra Kommissionen, dvs. 548 080 000 EUR; understreger behovet for at 
styrke programmets oprindelige overordnede mål om at støtte toldunionens funktion og at 
styrke det indre marked gennem nye specifikke mål og operationelle mål;


