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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har föreslagit ett nytt särskilt program 
till stöd för en väl fungerande inre marknad, som sammanför sex tidigare program och 
flera åtgärder från olika politikområden. Parlamentet anser att detta nya program 
kommer att bidra till att förbättra den inre marknadens funktion och de små och 
medelstora företagens konkurrenskraft för att skapa tillväxt i Europa på den 
globaliserade marknaden. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och 
medlemsstaterna att upprätthålla tillräcklig finansiering för programmet, särskilt 
i samband med återhämtningsplanen och den gröna och digitala omställningen.

2. Europaparlamentet noterar att IMCO-utskottets ansvar i budgetförfarandet omfattar 
rubrik 1 – Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin, inklusive 
budgetposterna 03 02 Programmet för den inre marknaden, 03 03 EU:s program för 
bedrägeribekämpning och 03 05 Samarbete på tullområdet.

3. Europaparlamentet noterar att nästan alla sektorer i den europeiska ekonomin har 
drabbats hårt av covid-19-krisen. Parlamentet understryker att en framgångsrik 
återhämtning kräver att medlemsstaterna respekterar reglerna för den inre marknaden. 
Parlamentet betonar att konsumenterna kommer att återfå förtroendet för den 
inre marknaden genom att det säkerställs att deras rättigheter respekteras. Parlamentet 
betonar behovet av att företag, särskilt små och medelstora företag, får stöd i sin gröna 
och digitala omställning och utveckling samt i tillgången till den inre marknaden. 
Parlamentet anser att de anslag som avsatts under rubrik 1 bör ökas för att skapa 
ett starkt centrum för finansiering av hållbarhet, innovation, strategisk infrastruktur och 
digital omvandling, som gör den inre marknaden starkare och mer motståndskraftig, 
bland annat genom att investera i en energieffektiv ekonomi. Parlamentet understryker 
att det finns ett särskilt behov av att skapa synergieffekter mellan programmet för den 
inre marknaden och återhämtningsfonden Next Generation EU, för att mobilisera 
nödvändiga investeringar.

4. Europaparlamentet noterar att covid-19-krisen har visat hur beroende 
EU:s inre marknad är av globala försörjningskedjor och tillverkare och hur farlig 
bristande produktsäkerhet kan vara. Parlamentet understryker därför vikten av en robust 
konsumentpolitik som ger skydd och förutsägbarhet för konsumenter, både på och 
utanför internet, och förtroende för företagen att tillhandahålla sina varor och tjänster på 
hela den inre marknaden och som säkerställer marknadsövervakning och efterlevnad av 
EU-rätten. Parlamentet understryker vikten av att ytterligare fördjupa den 
inre marknaden genom att effektivt undanröja hindren för den fria rörligheten för varor 
och tjänster. Parlamentet noterar i detta avseende att 2021 kommer att vara det 
första tillämpningsåret för programmet för den inre marknaden och efterlyser 
en betydande ökning av det finansieringsbelopp som avsatts för målen för små och 
medelstora företag samt en separat och förstärkt budgetpost för marknadsövervakning. 
Parlamentet understryker också att ett fullbordande av den digitala inre marknaden bör 
förbli en av de viktigaste budgetprioriteringarna och inser betydelsen av programmet för 
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ett digitalt Europa för att forma och stödja den digitala omvandlingen av 
Europas samhälle och ekonomi, vilket kommer att vara avgörande för utvecklingen av 
den digitala inre marknaden och samtidigt garantera de europeiska konsumenternas 
säkerhet.

5. Europaparlamentet noterar att gränsöverskridande infrastruktur är stommen i den 
inre marknaden och hjälper varor, tjänster, företag och medborgare att röra sig fritt 
över gränserna. Parlamentet välkomnar därför en reformerad finansiering av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa (FSE) för att investera i och vidareutveckla paneuropeiska 
infrastrukturer för transporter, digitala nät och energinät. Parlamentet understryker 
också att e-förvaltningsprogram som syftar till att modernisera den offentliga 
förvaltningen och ta itu med digitaliseringen av offentliga tjänster erbjuder ett mervärde 
för alla som är involverade på den inre marknaden, särskilt medborgare och företag, och 
efterlyser därför ytterligare resurser för ett fullständigt genomförande av den 
gemensamma digitala ingången, som kan drabbas av förseningar i flera medlemsstater.

6. Europaparlamentet stöder kommissionen i dess åtgärder för att förbättra och stärka det 
nya instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning och tullprogrammet. 
Parlamentet påpekar dock att kommissionen och medlemsstaterna redan har 
ackumulerat förseningar i det planerade genomförandet av unionens tullkodex och 
beklagar bristen på finansiella och mänskliga resurser i medlemsstaterna. Parlamentet 
betonar vikten av att på lämpligt sätt finansiera innovativa lösningar och modern 
utrustning i tullens verksamhet för att öka effektiviteten för EU:s företag och 
rationalisera konsumentskyddet. Parlamentet välkomnar i detta avseende ökningen av 
anslagen för budgetpost 03 05 01, något som skulle kunna bidra till att minska 
förseningarna i genomförandet av tullprogrammet.

7. Europaparlamentet betonar att principen om europeiskt mervärde bör utgöra grundvalen 
för alla EU-finansierade investeringar. Parlamentet påpekar att EU-finansiering bör 
åtföljas av mätbara resultat – snarare än enkla produktionsmått – som gör det möjligt att 
göra jämförelser och rangordna enskilda EU-program efter deras effektivitet.

8. Europaparlamentet upprepar att en effektiv användning och en ordentlig utvärdering 
kan skapa besparingar som skulle kunna finansiera ytterligare verksamhet.

9. Europaparlamentet betonar vikten av att revisionsrättens rekommendationer respekteras 
fullt ut för att uppnå en effektivare budget och bättre valuta för pengarna för 
Europas medborgare. Parlamentet betonar att budgeten bör vara transparent och 
begriplig för EU-medborgarna och prestationsbaserad, i syfte att höja effektiviteten och 
produktiviteten i offentliga institutioner.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja förslagen till pilotprojekt och 
förberedande åtgärder inom ramen för IMCO-utskottets ansvarsområde.
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