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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 noterar att ansvaret för utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd (IMCO-utskottet) under budgetförfarandet omfattar budgetposterna i 

avdelningarna 2 (inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora 

företag), 14 (beskattning och tullunionen) och 33 (rättsliga frågor och 

konsumentskydd). 

2. Europaparlamentet påminner om att en förstärkt och välfungerande inre marknad är 

grundläggande för unionens kapacitet att absorbera chocker. Parlamentet betonar att 

unionens budget måste stödja övergången till en cirkulär ekonomi och en inkluderande, 

tillgänglig, diversifierad och konkurrenskraftig digital inre marknad. 

3. Europaparlamentet understryker betydelsen av en kraftfull konsumentpolitik som 

stärker konsumentsäkerheten och konsumenternas medvetenhet och anpassar 

konsumenternas rättigheter till de samhällsrelaterade, tekniska och ekonomiska 

förändringarna såsom stordata och sakernas internet, den cirkulära ekonomin, den så 

kallade delningsekonomin och e-handeln. I detta sammanhang påminner parlamentet 

också om betydelsen av konsumentinflytande och konsumentutbildning samt 

produktsäkerhet och marknadsövervakning på den inre marknaden, även den digitala 

inre marknaden. Parlamentet betonar att nya utmaningar för konsumentpolitiken bör 

hanteras genom tilldelning av en lämplig budget. 

4. Europaparlamentet välkomnar att under 2017 års budgetförfarande har vederbörlig 

hänsyn tagits till de flesta av IMCO-utskottets främsta prioriteringar inom de områden 

som rör den inre marknaden, tullunionen och konsumentskyddet och att tillräckliga 

medel har anslagits. 

5. Europaparlamentet välkomnar de prioriterade anslagen för Cosme-programmet, som är 

ett centralt instrument för att främja företagande och investeringar i tillväxt och 

arbetstillfällen.  

6. Europaparlamentet är emellertid bekymrat över nedskärningen i Cosme-budgetposten 

02 02 02 ”Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget 

kapital och lån”, eftersom små och medelstora företag och mikroföretag fortfarande har 

problem med att få tillgång till lämplig finansiering. Parlamentet anser att en effektiv 

finansiell ram samt ökad tillgång till riskkapital och en fullständig tillämpning av 

principen ”att tänka småskaligt först” kommer att främja forskning, innovation, 

antagandet av företagsmodeller som bygger på den cirkulära ekonomin, expandering 

och internationalisering för små och medelstora företag samt mikroföretag, vilket 

kommer att bidra till att öka deras konkurrenskraft, gynna tillväxt och skapa 

arbetstillfällen. 

7. Europaparlamentet understryker behovet av att garantera tillräckligt med finansiering 

till Enterprise Europe Network under 2017, för att främja tillväxten inom små och 

medelstora företag och hjälpa dem att lösa problemen när det gäller tillträdet till den 

inre marknaden och till den globala marknaden. 
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8. Europaparlamentet påminner om behovet av att finansiera det flerspråkiga verktyget för 

plattformen för tvistlösning online. Parlamentet betonar att välfungerande system för 

tvistlösning online kan främja konsumenternas förtroende och stärka den 

gränsöverskridande e-handeln.  

9. Europaparlamentet välkomnar att medel anslagits för moderniseringen av tullunionen, 

som stöder genomförandet av unionens tullkodex i rätt tid och utvecklingen av det 

elektroniska tullsystemet, och leder till effektiva verktyg för att bekämpa bedrägerier 

och garantera både konsumentskydd och rättvis konkurrens. Parlamentet beklagar dock 

rådets ståndpunkt om tilldelningen av medel för budgetpost 14 02 01 ”Stöd till 

tullunionens funktion och modernisering”, som kan äventyra en tillräcklig finansiering 

av de avgörande moderniseringverktygen för tullunionen. 

10. Europaparlamentet stöder den fortsatta finansieringen av forumet för den inre 

marknaden, som är avgörande för skapandet av bättre marknadsvillkor för europeiska 

företag, och har för avsikt att övervaka situationen i syfte att säkerställa att forumet 

finansieras på lämpligt sätt från budgetpost 02 02 01.  

11. Europaparlamentet betonar den stora betydelse som standardiseringen har för den inre 

marknaden genom att den säkerställer interoperabilitet mellan produkter och tjänster 

och ökar företagens konkurrenskraft. Parlamentet understryker att standarderna bör 

fastställas på ett marknadsorienterat, öppet och inkluderande sätt med deltagande av 

konsumenter och intressenter, så att de enkelt kan tillämpas av små och medelstora 

företag. Parlamentet välkomnar det fortsatta budgetstödet 2017 som garanterar 

finansiell hållbarhet och effektivitet samt ändamålsenlighet för den 

standardiseringsverksamhet som utförs av Europeiska standardiseringskommittén 

(CEN), Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och 

Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi). 

12. Europaparlamentet ger sitt erkännande till tilldelningen av medel till verktygen för 

förvaltning av den inre marknaden, bland annat Solvit. Parlamentet påminner om vikten 

av att stärka och effektivisera befintliga verktyg för små och medelstora företag i syfte 

att förenkla deras expansion över gränserna. Parlamentet uppmanar med eftertryck 

kommissionen och medlemsstaterna att lägga större vikt vid att effektivisera och 

förbättra kontaktpunkter för produkter samt gemensamma kontaktpunkter. Parlamentet 

anser att det också behövs ytterligare insatser för att säkerställa att dessa verktyg 

fungerar bra tillsammans, i syfte att maximera mervärdet av de anslagna medlen. 

Parlamentet uppmuntrar initiativet att skapa en gemensam digital ingång. 

13. Europaparlamentet begär finansiering av de nya pilotprojekten ”Dynamisk utveckling 

av gränsöverskridande e-handel genom effektiva lösningar för paketleveranser” för att 

samla in information om bästa praxis för paketleveranser och ”Initiativet för 

medvetandegörande om algoritmer”, som syftar till att öka transparensen kring 

algoritmer, öka medvetenheten vilket gynnar medborgarna och våra demokratier och 

bidra till utvecklingen av den digitala inre marknaden, och ”Tillämpning av kraven på 

webbtillgänglighet i webbpubliceringsverktyg och -plattformar per automatik (Web 

Access By Default)” för att främja och stödja antagandet av tillgänglighetskraven enligt 

europeisk standard. 
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