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Till ordföranden

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd beslutat att lägga fram ett yttrande i form av en skrivelse för ditt utskott.

Utskottet beslutade att uppmana budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga förslagen i 
enlighet med bilagan till denna skrivelse i det förslag till resolution som antas.
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FÖRSLAG

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

A. Unionens budget för 2021 är den första budgeten inom den fleråriga budgetramen för 
2021–2027.

B. Parlamentet har varit redo att förhandla om den nya fleråriga budgetramen sedan 
november 2018, men hittills har rådet inte deltagit i några regelrätta förhandlingar med 
parlamentet och möjligheterna att nå en överenskommelse minskar hela tiden.

C. Den inre marknaden har sedan den infördes i stor utsträckning bidragit till tillväxt, 
konkurrenskraft och sysselsättning i unionen, vilket har gjort det möjligt för personer, 
varor, tjänster och kapital att röra sig friare i unionen. Den har skapat nya möjligheter 
och stordriftsfördelar för europeiska företag, särskilt mikroföretag och små och 
medelstora företag, den har bidragit till att skapa arbetstillfällen och den har erbjudit 
större valmöjligheter till lägre priser för konsumenterna, samtidigt som den har 
garanterat dem skydd och hög kvalitet på de produkter och tjänster som erbjuds. Den 
inre marknaden är en central faktor för att få till stånd en omvandling till en resurs- 
och energieffektiv hållbar ekonomi för att möta det ökande trycket från 
klimatförändringarna. Fullbordandet av den inre marknaden bör förbli en av 
prioriteringarna i 2021 års budget.

D. Den digitala inre marknaden bör ses som en av de viktigaste delarna av den 
övergripande inre marknaden, vars faktiska genomförande är en nödvändig 
förutsättning för att den inre marknaden som helhet ska fungera effektivt, vilket 
gynnar både medborgarna och företagen.

1. Europaparlamentet välkomnar ambitionen hos parlamentets föredragande för avsnitt 
III i budgeten att anslå 883 miljoner EUR (i 2018 års priser) för programmet för den 
inre marknaden för 2021, vilket motsvarar parlamentets förslag till nästa fleråriga 
budgetram (2021–2027), och innebär en betydande ökning på nästan 50 % av 
utgifterna för området för den inre marknaden jämfört med kommissionens förslag 
(48,5 % i 2018 års priser), med hänsyn tagen till den förväntade utgiftsprofilen för 
programmet, som tydligt visar dess betydelse. Parlamentet betonar att denna 
fördelning av anslagen måste bibehållas i de kommande förhandlingarna. Parlamentet 
uttrycker sin besvikelse över det reviderade förhandlingspaketet för den fleråriga 
budgetramen och egna medel för 2021–2027, som lagts fram av Europeiska rådets 
ordförande, och som innebär att anslagen för programmet för den inre marknaden 
minskar med uppskattningsvis 57,1 %.

2. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att bibehålla en hög 
åtagandenivå för det nya programmet för den inre marknaden1 (inbegripet tidigare 
åtgärder inom ramen för Cosme), som syftar till att ta itu med fragmenteringen av den 
inre marknaden, stärka och skydda konsumenterna och göra det möjligt för 

1 COM(2018)0441.
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mikroföretag och små och medelstora företag att dra full nytta av en välfungerande 
inre marknad, som är nödvändig för den europeiska ekonomins utveckling, med fokus 
på hållbarhet. 

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelanden Att forma Europas 
digitala framtid och En EU-strategi för data samt kommissionens vitbok om artificiell 
intelligens, eftersom alla tre initiativen innehåller viktiga överväganden med koppling 
till konsumentskydd och harmoniserade regler för företag på den inre marknaden. 
Parlamentet betonar vikten av tillräcklig finansiering för kommissionens digitala 
initiativ som en del av de fleråriga programmen med koppling till den fleråriga 
budgetramen.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till nya initiativ för den 
europeiska gröna given, och särskilt förslaget Öka konsumenternas makt över den 
gröna omställningen, eftersom främjandet av konsumenternas engagemang för 
hållbara konsumtionsmönster är avgörande för att uppnå resultat när det gäller den 
gröna givens prioriteringar. Parlamentet betonar vikten av att öka konsumenternas 
medvetenhet och att rikta finansieringen mot åtgärder som främjar hållbar konsumtion, 
som en del av den framtida konsumentpolitiken i programmet för den inre marknaden 
(den fleråriga budgetramen).

5. Europaparlamentet understryker att för att uppnå ett heltäckande och hållbart 
konsumtionsmönster är reglerna för den inre marknaden avgörande för att skapa 
incitament för produkter och tjänster, processer och affärsmodeller som syftar till att 
uppnå cirkularitet genom hållbarhet och hållbarhetskrav i linje med målen för den 
europeiska gröna given. Parlamentet påminner om att för att stödja vår ekonomis 
övergång till hållbarhet och samtidigt bevara vår konkurrenskraft, bör lämplig 
finansiering av riktade åtgärder säkerställas genom programmet för den inre 
marknaden (den fleråriga budgetramen).

6. Europaparlamentet vill se att ytterligare medel anslås till ett fullständigt genomförande 
av den gemensamma digitala ingången, som riskerar att bli försenad i flera 
medlemsstater. Parlamentet noterar att program för e-förvaltning som syftar till att 
modernisera en offentlig förvaltning och ta itu med digitaliseringen av offentliga 
tjänster skapar ett mervärde för alla aktörer på den inre marknaden, särskilt för 
medborgare och företag. Parlamentet påminner om behovet av att anslå tillräckliga 
medel för lanseringen av ambitiösa projekt på detta område.

7. Europaparlamentet påminner om att konsumentskydd är ett av de viktigaste områdena 
för EU:s medborgarpolitik, som framför allt stöder konsumenter i utsatta situationer. 
Parlamentet understryker det konstanta behovet av att förbättra konsumentpolitiken, 
särskilt mot bakgrund av de nya utmaningarna, både på det digitala och det fysiska 
planet genom lämplig finansiering och efterlevnad av befintliga bestämmelser som 
särskilt syftar till att bekämpa otillbörliga affärsmetoder på den inre marknaden.

8. Europaparlamentet betonar att en effektiv tillämpning av reglerna för den inre 
marknaden spelar en viktig roll i konsumentskyddspolitiken genom att se till att 
konsumenterna erbjuds säkra produkter och tjänster som uppfyller kraven, både på 
e-marknaderna och på de traditionella marknaderna. Parlamentet betonar behovet av 
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ökat samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter på EU-nivå och behovet av att 
stärka den befintliga ramen. Parlamentet efterlyser därför särskild finansiering på detta 
område inom ramen för programmet för den inre marknaden (den fleråriga 
budgetramen).

9. Europaparlamentet betonar vikten av att öka åtagandebemyndigandena för att 
modernisera tullunionen till stöd för genomförandet av unionens tullkodex och 
utvecklingen av de elektroniska tullsystemen. Parlamentet noterar att när det gäller 
politiken för den inre marknaden planeras endast anslagen för finansiering av 
tullprogrammet, men anser att även finansieringen av instrumentet för tullkontroll2 bör 
ingå i detta politikområde. Parlamentet betonar samtidigt att nedskärningarna på 31 % 
i förslaget från Europeiska rådets ordförande om tullprogrammet och instrumentet för 
ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning äventyrar båda programmens mål.

10. Europaparlamentet är bekymrat över att rådets underlåtenhet att enas om en 
förhandlingsposition skulle kunna fördröja förhandlingarna med parlamentet och 
medföra en risk för att ikraftträdandet av program som ska inledas 2021 försenas, 
särskilt det nya programmet för den inre marknaden, samt tullprogrammet och 
instrumentet för tullkontroll, som inte är en fortsättning på ett befintligt program utan 
ett nytt initiativ.

2 COM(2018)0442.


