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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 påminner om att den rådande ekonomiska nedgången har avslöjat att 
den inre marknaden är behäftad med ett antal brister och inkonsekvenser som har fått 
negativa konsekvenser för konsumenternas och medborgarnas förtroende. Parlamentet är 
medvetet om de budgetrestriktioner som för närvarande gäller för unionen. Parlamentet 
efterlyser bättre användning av medlen, via adekvat finansiering som syftar till att stödja 
en strategi för smart och hållbar utveckling. 

2. Europaparlamentet är övertygat om att konsumentpolitiken är en prioritet för Europeiska 
unionen, och budgeten för detta politikområde bör återspegla detta.

3. Europaparlamentet insisterar på att man åtminstone behåller den finansiella ram som 
kommissionen ursprungligen föreslog inom ramen för den fleråriga finansieringsramen för 
konsumentprogrammet (dvs. 197 000 000 EUR), och påpekar att minst 8 miljoner av detta 
program kommer att behövas för den flerspråkiga faciliteten inom plattformen för 
tvistlösning online vid konsumenttvister. Parlamentet påminner om att de två 
medlagstiftarna har kommit överens om denna flerspråkiga facilitet och att den har 
antagits genom Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2013 om 
Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om tvistlösning online vid 
konsumenttvister. Parlamentet föreslår att denna flerspråkiga facilitet inom plattformen 
för tvistlösning online vid konsumenttvister också skulle kunna finansieras via fonden för 
ett sammanlänkat Europa. 

4. Europaparlamentet inser hur viktigt forumet för den inre marknaden är, och uppmanar till 
förlängning av dess förberedande åtgärd till 2014 (1 200 000 EUR för både åtagande- och 
betalningsbemyndiganden).

5. Europaparlamentet anser att det är viktigt att etablera ett nytt pilotprojekt för ”Ditt Europa: 
Resa – applikation för mobila enheter” för att kunna erbjuda information om 
gränsöverskridande frågor på både EU-nivå och nationell nivå på 24 språk via en enda 
kontaktpunkt (650 000 EUR för åtagandebemyndiganden och 350 000 EUR för 
betalningsbemyndiganden). Detta projekt bör tillhandahålla separat praktisk information 
och medborgarorienterade zoner för enskilda konsumenter samt fokusera på 
gränsöverskridande situationer i verkliga livet, inklusive praktisk information om t.ex. 
resor och visum, råd om flytt till ett nytt land, information om hälsorelaterade tjänster och 
om nationella konsumentorganisationer. 

6. Europaparlamentet understryker att Solvit har visat sig vara effektivt för att lösa problem 
som påverkar medborgarna. Parlamentet upprepar sitt stöd för budgetposten för 
inremarknadsinstrumenten.

7. Europaparlamentet anser att stöd till den reala ekonomin bör vara en prioritet för EU.
Parlamentet insisterar på att små och medelstora företags användning av detta finansiella 
stöd maximeras. 
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8. Europaparlamentet inser att man måste ha en balanserad finansieringsram för 
konsumentprogrammet, som bör omfatta minst det belopp som fanns i kommissionens 
ursprungliga förslag, dvs. 548 080 000 EUR. Parlamentet understryker att man måste 
förstärka det ursprungliga allmänna målet med programmet, stödja konsumentunionens 
funktionssätt och förstärka den inre marknaden genom nya specifika mål och 
verksamhetsmål.


