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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. glæder sig over, at Kommissionen har foreslået et nyt målrettet program til støtte for et 
velfungerende indre marked, som samler seks foregående programmer og adskillige 
foranstaltninger fra forskellige politikområder; mener, at dette nye program vil bidrage 
til at forbedre det indre markeds funktion og SMV'ernes konkurrenceevne for at skabe 
vækst i Europa på det globaliserede marked; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig finansiering af programmet, navnlig i 
forbindelse med genopretningsplanen og den grønne og digitale omstilling;

2. noterer sig, at IMCO-udvalgets ansvar i forbindelse med budgetproceduren omfatter 
udgiftsområde 1 – Det indre marked, innovation og det digitale område, herunder 
budgetposterne 03 02 Programmet for det indre marked, 03 03 EU-programmet for 
bekæmpelse af svig og 03 05 Samarbejde på toldområdet;

3. bemærker, at næsten alle sektorer i den europæiske økonomi er blevet hårdt ramt af 
covid-19-krisen; understreger, at en vellykket genopretning kræver, at medlemsstaterne 
overholder reglerne for det indre marked; understreger, at forbrugerne vil genvinde 
tilliden til det indre marked, hvis det sikres, at deres rettigheder respekteres; 
understreger behovet for, at virksomheder, navnlig SMV'er, støttes i deres grønne og 
digitale omstilling og udvikling samt deres adgang til det indre marked; mener, at 
bevillingerne under udgiftsområde 1 bør forhøjes, for at det kan blive til et stærkt center 
for finansiering af bæredygtighed, innovation, strategisk infrastruktur og digital 
omstilling, som gør det indre marked stærkere og mere modstandsdygtigt, også ved at 
investere i energieffektiv økonomi; understreger det særlige behov for at skabe 
synergier mellem programmet for det indre marked og genopretningsfonden Next 
Generation EU for at mobilisere de nødvendige investeringer;

4. bemærker, at covid-19-krisen har tydeliggjort EU's indre markeds afhængighed af 
globale forsyningskæder og globale producenter, og at den har vist, hvor farlig 
manglende produktsikkerhed kan være; understreger derfor betydningen af en solid 
forbrugerpolitik, der giver forbrugerne beskyttelse og forudsigelighed både offline og 
online og giver virksomhederne en tillid, som gør, at de vil levere deres varer og 
tjenesteydelser overalt i det indre marked, og sikrer markedsovervågning og 
overholdelse af EU-retten; understreger betydningen af yderligere at udbygge det indre 
marked gennem en effektiv fjernelse af hindringerne for den frie bevægelighed for varer 
og tjenesteydelser; bemærker i denne forbindelse, at 2021 bliver det første 
gennemførelsesår for programmet for det indre marked, og opfordrer til en betydelig 
forhøjelse af den finansiering, der er afsat til SMV-målsætningerne, og til at oprette en 
særskilt og styrket budgetpost for markedsovervågning; understreger, at fuldførelsen af 
det digitale indre marked bør forblive en af de vigtigste budgetprioriteter, og anerkender 
betydningen af programmet for et digitalt Europa med henblik på at udforme og støtte 
den digitale omstilling af Europas samfund og økonomi, hvilket vil være afgørende for 
udviklingen af det digitale indre marked og samtidig sikre de europæiske forbrugeres 
sikkerhed;
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5. bemærker, at grænseoverskridende infrastruktur er rygraden i det indre marked, som 
hjælper varer, tjenesteydelser, virksomheder og borgere med at bevæge sig frit på tværs 
af grænserne; glæder sig derfor over den reformerede CEF-finansiering med henblik på 
at investere i og videreudvikle paneuropæiske infrastrukturer for transport, digitale net 
og energinet; understreger også, at e-forvaltningsprogrammer, der har til formål at 
modernisere den offentlige forvaltning og håndtere digitaliseringen af offentlige 
tjenester, skaber merværdi for alle, der er involveret i det indre marked, navnlig borgere 
og virksomheder, og opfordrer derfor til, at der afsættes yderligere midler til den fulde 
gennemførelse af den fælles digitale portal, som kan blive forsinket i flere 
medlemsstater;

6. støtter Kommissionen i dens tilgang til at forbedre og styrke det nye instrument for 
toldkontroludstyr og toldprogrammet; påpeger dog, at Kommissionen og 
medlemsstaterne allerede har akkumuleret forsinkelser i den planlagte gennemførelse af 
EU-toldkodeksen og beklager manglen på finansielle og menneskelige ressourcer i 
medlemsstaterne; understreger betydningen af passende finansiering af innovative 
løsninger og moderne udstyr i toldoperationer for at opnå mere effektivitet for EU's 
virksomheder og strømline beskyttelsen af forbrugerne; glæder sig i denne forbindelse 
over forhøjelsen af bevillingerne til budgetpost 03 05 01, som kan bidrage til at reducere 
forsinkelserne med gennemførelsen af toldprogrammet;

7. understreger, at princippet om europæisk merværdi bør udgøre hjørnestenen i alle 
investeringer, der er finansieret af EU; påpeger, at EU-finansiering bør ledsages af 
målbare resultater frem for af simple målinger af output, hvilket vil gøre det muligt at 
sammenligne og rangordne de enkelte EU-programmer ud fra deres effektivitet;

8. gentager, at udgiftseffektivitet og korrekt evaluering kan medføre besparelser, som kan 
finansiere yderligere aktiviteter;

9. understreger vigtigheden af, at anbefalingerne fra Den Europæiske Revisionsret 
efterkommes fuldt ud med henblik på at sikre et mere effektivt budget samt EU-
borgerne mere valuta for pengene; understreger, at budgettet bør være gennemsigtigt og 
forståeligt for EU-borgerne, og at det bør være resultatbaseret med henblik på at øge 
effektiviteten og produktiviteten i de offentlige institutioner;

10. anmoder Kommissionen om at støtte forslag til pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger inden for IMCO-udvalgets ansvarsområde.
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