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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. bemærker, at Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) som led i 

budgetproceduren har ansvaret for budgetposter under afsnit 2 (Det indre marked, 

erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er), 14 (Beskatning og toldunion) og 33 (Retlige 

anliggender og forbrugerbeskyttelse); 

2. minder om, at et styrket og velfungerende indre marked er afgørende for Unionens evne til 

at absorbere chok; understreger, at Unionens budget skal støtte overgangen til en cirkulær 

økonomi og et inklusivt, tilgængeligt, mangfoldigt og konkurrencedygtigt digitalt indre 

marked; 

3. understreger betydningen af en stærk forbrugerpolitik, der styrker forbrugersikkerheden 

og forbrugernes bevidsthed og tilpasser forbrugerrettighederne til de ændrede 

samfundsmæssige, teknologiske og økonomiske forhold, såsom massedata og tingenes 

internet, den cirkulære økonomi, den såkaldte kollaborative økonomi og e-handel; minder 

i denne kontekst også om vigtigheden af at styrke forbrugernes indflydelse og uddannelse 

og om vigtigheden af produktsikkerheden og markedsovervågningen på det indre marked, 

herunder det digitale indre marked; understreger, at nye udfordringer på forbrugerområdet 

bør løses gennem tildeling af tilstrækkelige budgetmidler; 

4. glæder sig over, at der i 2017-budgetproceduren er taget behørigt højde for og tildelt 

tilstrækkelige bevillinger til de fleste af IMCO's hovedprioriteter på områderne for det 

indre marked, toldunionen og forbrugerbeskyttelse; 

5. glæder sig over de bevillinger, der er tildelt Cosme-programmet, som er et 

nøgleinstrument til at støtteiværksætteri og investering i vækst og beskæftigelse som en 

prioritet;  

6. er imidlertid bekymret for nedskæringen under Cosme's budgetpost 02 02 02 "Bedre 

adgang til finansiering for SMV'er - egenkapital og lånefinansiering", da det stadigvæk er 

vanskeligt for SMV'er og mikrovirksomheder at finde tilstrækkelig finansiering; mener, at 

en effektiv finansiel ramme, herunder øget risikovillig kapital og fuld anvendelse af "tænk 

småt først"-princippet, vil fremme forskning, innovation, vedtagelse af cirkulære 

økonomiske virksomhedsmodeller, opskalere og internationalisere SMV'er og 

mikrovirksomheder, hvilket igen vil bidrage til at øge konkurrenceevnen, fremme væksten 

og skabe arbejdspladser; 

7. påpeger, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig finansiering til Enterprise Europe-

netværket i 2017 med henblik på at fremme vækst blandt SMV'erne og hjælpe dem med at 

overvinde udfordringer, der er forbundet med adgangen til det indre marked såvel som det 

globale marked; 

8. minder om, at det er nødvendigt at finansiere det flersprogede værktøj til platformen for 

onlinetvistbilæggelse (OTB); fremhæver, at velfungerende OTB-systemer kan øge 

forbrugertilliden og styrke e-handel på tværs af grænserne;  
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9. glæder sig over tildelingen af midler til modernisering af toldunionen, der støtter den 

rettidige gennemførelse af EU-toldkodeksen og udviklingen af de elektroniske 

toldsystemer, hvilket giver effektive redskaber til bekæmpelse af svig og sikring af både 

forbrugerbeskyttelse og en retfærdig konkurrence; beklager dog, at Rådets holdning for så 

vidt angår tildelingen til budgetpost 14 02 01 "Støtte til toldunionens funktion og 

modernisering", som kan indebære, at der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed til at 

finansiere de helt afgørende moderniseringsværktøjer til toldunionen; 

10. støtter den fortsatte finansiering af "Forum for det indre marked", som afgørende bidrager 

til skabelsen af bedre markedsvilkår for europæiske virksomheder, og agter at overvåge 

situationen for at sikre, at det er passende finansieret under budgetpost 02 02 01;  

11. understreger den store betydning af standardisering i det indre marked, som sikrer 

interoperabiliteten mellem produkter og tjenesteydelser og fremmer virksomheders 

konkurrenceevne; understreger, at der under inddragelse af interessenter bør fastsættes 

markedsstyrede, åbne og inklusive standarder, der er nemme for SMV'er at gennemføre; 

glæder sig over den fortsatte budgetstøtte i 2017, som sikrer den finansielle 

bæredygtighed, effektivitet og produktivitet af de standardiseringsaktiviteter, som udføres 

af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Den Europæiske Komité for 

Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for 

Telekommunikation (ETSI); 

12. anerkender tildelingen af midler til værktøjer til forvaltning af det indre marked, 

deriblandt Solvit; minder om vigtigheden af at styrke og strømline eksisterende redskaber 

til brug for SMV'er for at gøre det lettere for dem at ekspandere på tværs af grænserne; 

opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at lægge større vægt på 

strømlining og forbedring af produktkontaktpunkter og kvikskranker; mener, at der også 

er behov for yderligere tiltag for at sikre, at disse værktøjer fungerer godt sammen med 

henblik på at maksimere merværdien af tildelte ressourcer; fremmer initiativet til en fælles 

digital portal; 

13. anmoder om finansiering af nye pilotprojekter med titlerne "Dynamisk udvikling af 

grænseoverskridende e-handel ved hjælp af effektive pakkeleveringsløsninger" til 

indsamling af oplysninger om bedste praksis inden for pakkelevering og "Algoritmisk 

opmærksomhedsskabende initiativ", som har til formål at styrke den algoritmiske 

gennemsigtighed, styrke opmærksomheden til fordel for borgerne og vores demokratier og 

bidrage til udviklingen af det digitale indre marked, og "Anvendelse af webadgangskrav 

inden for webforfatningsværktøjer og standardplatforme (standardwebadgang)” til at 

fremme og støtte vedtagelsen af adgangskrav for den europæiske standard. 
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