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Kære formand,

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse besluttet at afgive en udtalelse til Deres udvalg i form af en skrivelse.

Udvalget besluttede at opfordre Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage det forslag, som er vedhæftet som bilag til denne skrivelse, i det beslutningsforslag, 
det vedtager:
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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:

A. der henviser til, at Unionens budget for 2021 er det første budget under den flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2021-2027;

B. der henviser til, at Parlamentet har været klar til at forhandle den nye FFR siden 
november 2018, men at Rådet hidtil ikke har deltaget i reelle forhandlinger med 
Parlamentet, til trods for at muligheden for at nå frem til en aftale hele tiden bliver 
mindre;

C. der henviser til, at det indre marked siden dets oprettelse har været en vigtig 
bidragyder til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse i Unionen, som har gjort det 
muligt for personer, varer, tjenesteydelser og kapital at bevæge sig mere frit i 
Unionen, har skabt nye muligheder og stordriftsfordele for europæiske virksomheder, 
navnlig for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), har 
bidraget til jobskabelse samt medført større udvalg til lavere priser for forbrugerne 
under samtidig sikring af forbrugerbeskyttelsen og af den høje kvalitet af de udbudte 
produkter og tjenesteydelser; der henviser til, at det indre marked udgør et centralt 
element i omstillingen til en ressource- og energieffektiv bæredygtig økonomi som 
svar på det stigende pres, som klimaforandringerne udgør; der henviser til, at 
fuldførelsen af det indre marked fortsat bør være en prioritet i 2021-budgettet;

D. der henviser til, at det digitale indre marked bør ses som et af de centrale elementer i 
det samlede indre marked, hvis effektive gennemførelse er en absolut forudsætning 
for, at det indre marked som helhed kommer både borgerne og virksomhederne til 
gode;

1. glæder sig over ordførerens ambition om i Parlamentets budget, sektion III, at afsætte 
883 mio. EUR (i 2018-priser) til programmet for det indre marked for 2021, hvilket er 
i overensstemmelse med til Parlamentets forslag til den næste FFR (2021-2027), som 
består i en betydelig udgiftsstigning inden for klyngen "det indre marked" i forhold til 
Kommissionens forslag, der knapt beløber sig til det halve (dvs. 48,5 % i 2018-priser), 
idet der tages hensyn til udgiftsprofilen for det pågældende program, der klart viser 
dets betydning; understreger, at det i de kommende forhandlinger er nødvendigt at 
bevare disse proportioner for så vidt angår bevillingerne; udtrykker skuffelse over den 
reviderede forhandlingsramme vedrørende FFR og egne indtægter for perioden 2021-
2027, som blev fremlagt af formanden for Det Europæiske Råd, og som reducerer 
bevillingerne til programmet for det indre marked med 57,1 %;

2. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at opretholde et højt niveau af forpligtelser 
til det nye program for det indre marked1 (herunder tidligere COSME-foranstaltninger), 
som behandler fragmenteringen af det indre marked, styrker og beskytter forbrugerne 
og gør det muligt for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder 

1 COM(2018)0441.
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(SMV'er) at drage fuld fordel af et velfungerende indre marked, hvilket er absolut 
nødvendigt for udviklingen af den europæiske økonomi, samtidig med at der fokuseres 
på bæredygtighed; 

3. glæder sig over Kommissionens meddelelser "Europas digitale fremtid i støbeskeen" og 
"En europæisk strategi for data" samt over Kommissionens hvidbog om kunstig 
intelligens, eftersom alle tre initiativer indeholder vigtige overvejelser i forbindelse med 
forbrugerbeskyttelse og harmoniserede regler for virksomheder i det indre marked; 
understreger vigtigheden af at sikre tilstrækkelig finansiering til Kommissionens 
digitale initiativer som led i de FFR-relaterede programmer;

4. glæder sig over de nye initiativer, som Kommissionens har forslået inden for rammerne 
af den europæiske grønne pagt, navnlig vedrørende "Styrkelse af forbrugerne i 
forbindelse med den grønne omstilling", eftersom fremme af forbrugernes engagement 
i bæredygtige forbrugsmønstre er afgørende for at kunne opfylde prioriteringerne i den 
grønne pagt; understreger betydningen af at øge forbrugernes bevidsthed og af at afsætte 
midler til foranstaltninger til fremme af bæredygtigt forbrug som led i de fremtidige 
forbrugerpolitikker i programmet for det indre marked (FFR);

5. understreger, at reglerne for det indre marked med henblik på at opnå omfattende 
bæredygtige forbrugsmønstre er af central betydning for så vidt angår fremme af 
produkter og tjenester, processer og forretningsmodeller, der har til formål at opnå 
cirkularitet gennem bæredygtigheds- og holdbarhedskrav i overensstemmelse med 
målene for den europæiske grønne pagt; minder om, at det med henblik på at støtte 
omstillingen af vores økonomi hen imod bæredygtighed, samtidig med at vores 
konkurrenceevne bevares, er nødvendigt at sikre tilstrækkelig finansiering af målrettede 
foranstaltninger via programmet for det indre marked (FFR);

6. opfordrer til, at der afsættes yderligere ressourcer hen imod fuld gennemførelse af den 
fælles digitale portal, som risikerer at blive forsinket i adskillige medlemsstater; 
bemærker, at e-forvaltningsprogrammer, der sigter mod at modernisere offentlige 
forvaltninger og håndtere digitalisering af offentlige tjenester, skaber merværdi for alle 
aktører på det indre marked, navnlig borgere og virksomheder; minder om, at det er 
nødvendigt at afsætte tilstrækkelige midler til at åbne op for ambitiøse projekter på dette 
område;

7. minder om, at forbrugerbeskyttelse er et af de EU-politiske områder, som har størst 
betydning for forbrugerne, og som især støtter forbrugerne i sårbare situationer; 
understreger det konstante behov for at forbedre forbrugerpolitikken, navnlig i lyset af 
de nye udfordringer, som dukker op på såvel det digitale område som på fysiske 
områder, ved hjælp af tilstrækkelig finansiering og håndhævelse af gældende 
bestemmelser, som specielt er rettet mod bekæmpelse af urimelig handelspraksis i det 
indre marked;

8. understreger, at en effektiv håndhævelse af reglerne for det indre marked spiller en 
vigtig rolle i forbrugerbeskyttelsespolitikken ved at sikre, at forbrugerne på såvel 
online- som på offlinemarkederne tilbydes produkter og tjenesteydelser, som er sikre 
og overholder gældende regler; fremhæver behovet for et tættere samarbejde mellem 
markedsovervågningsmyndighederne på EU-plan og nødvendigheden af at styrke de 
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eksisterende rammer; opfordrer derfor til, at der sikres specifik finansiering til dette 
område under programmet for det indre marked (FFR);

9. understreger vigtigheden af at forhøje forpligtelsesbevillingerne til moderniseringen af 
toldunionen til støtte for gennemførelsen af EU-toldkodeksen og til støtte for 
udviklingen af de elektroniske toldsystemer; bemærker, at der i politikken for det indre 
marked kun er afsat bevillinger til finansiering af toldprogrammet, men mener 
imidlertid, at finansieringen af instrumentet for toldkontrol2 også bør indgå i denne 
klynge; understreger samtidig, at nedskæringerne på 31 % i det forslag, som formanden 
for Det Europæiske Råd har fremsat om toldprogrammet og om instrumentet for 
finansiel støtte til toldkontroludstyr, bringer målene for begge programmer i fare;

10. er bekymret for, at Rådets manglende enighed om en forhandlingsposition kan forsinke 
forhandlingerne med Parlamentet og indebærer en risiko for, at ikrafttrædelsen af 
programmer, der efter planen skal påbegyndes i 2021, navnlig det nye program for det 
indre marked, samt toldprogrammet og toldkontrolinstrumentet, som ikke er en 
fortsættelse af et eksisterende program, men et nyt initiativ, forsinkes.

2 COM(2018)0442.


