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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.

Vid utskottssammanträdet den 22 februari 2021 behandlade utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd detta ärende. Vid det sammanträdet beslutade utskottet att uppmana 
budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga förslagen i enlighet med bilagan till denna 
skrivelse i det förslag till resolution som antas1.

Med vänlig hälsning

Anna Cavazzini
Ordförande

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Eugen Jurzyca (föredragande av yttrande), Anna 
Cavazzini (ordförande), Andrus Ansip (vice ordförande), Maria Grapini (vice ordförande), Alessandra Basso, 
Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, 
Maria da Graça Carvalho, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne 
GebhardtAlexandra Geese, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Arba Kokalari, 
Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Adriana Maldonado López, Morten 
Løkkegaard, Antonius Manders, Beata Mazurek, Sven Mikser, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-
Sophie Pelletier, Tsvetelina Penkova, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol, Kim Van Sparrentak, Barbara Thaler, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Marco Zullo.
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Bilaga: Förslag
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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:

1. Europaparlamentet noterar att covid-19-krisen har hindrat den fria rörligheten för 
personer, varor och tjänster i EU, som utgör en av unionens främsta landvinningar. 
Parlamentet efterlyser lämpliga och effektiva initiativ för att återupprätta, ytterligare 
fördjupa och fullborda den inre marknaden och samtidigt stödja omställningen till en 
digital och hållbar ekonomi, och för att åtgärda omotiverade hinder för den fria handeln.

2. Europaparlamentet noterar särskilt den stora potentialen för den fria rörligheten för 
tjänster, som fortfarande är underutvecklad, och efterlyser initiativ och åtgärder för att 
främja gränsöverskridande handel med tjänster, minska omotiverade administrativa 
bördor för företag och säkerställa korrekt genomförande och efterlevnad av befintlig 
lagstiftning, såsom tjänstedirektivet. Parlamentet betonar vikten av tjänster som 
underlättar en mätbar minskning av EU:s miljöavtryck.

3. Europaparlamentet anser att det behövs ytterligare insatser för att stödja 
medlemsstaterna i digitaliseringen av den offentliga sektorn, särskilt när det gäller 
förfaranden som påverkar företag och konsumenter och gör det möjligt för dem att 
utföra administrativa förfaranden online.

4. Europaparlamentet betonar vikten av programmet för den inre marknaden, som syftar 
till att förbättra den inre marknadens funktion, stödja företagens konkurrenskraft, även 
små och medelstora företag, och stärka konsumenternas inflytande. Parlamentet 
påminner om behovet av att skapa synergier mellan programmet för den inre marknaden 
och EU:s återhämtningsfond, Next Generation EU.

5. Europaparlamentet noterar att införandet av bästa praxis vid offentlig upphandling av 
projekt som finansieras av EU skulle kunna bidra till att undvika frekventa fel och 
säkerställa ett korrekt genomförande av investeringar.

6. Europaparlamentet betonar behovet av ökat samarbete mellan 
marknadskontrollmyndigheter på EU-nivå för att säkerställa att produkter som säljs 
både online och offline är säkra och att konsumenternas förtroende säkerställs, särskilt 
för gränsöverskridande köp.

7. Europaparlamentet understryker att en effektiv förenkling av tullförfarandena och ett 
korrekt genomförande av tullsystemen är avgörande för att bekämpa bedrägeri och 
gränsöverskridande brottslighet, driva på konkurrensen och skydda konsumenterna. 
Parlamentet betonar vikten av en lämplig och effektiv nivå på åtagandebemyndigandena 
för att möjliggöra en modernisering av tullunionen till stöd för genomförandet av 
unionens tullkodex och utvecklingen av elektroniska och mer automatiserade tullsystem 
i syfte att öka effektiviteten för unionens företag och effektivisera konsumentskyddet. 
Parlamentet vill att denna modernisering ska ta hänsyn till förändringarna med 
anknytning till avtalet mellan EU och Förenade kungariket. Parlamentet kräver total 
efterlevnad av revisionsrättens rekommendationer om en mer effektiv budget, 
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konsumentvälfärd och konsumentskydd och bättre värde för företagen.

8. Europaparlamentet understryker vikten av ansvar och öppenhet för de organ som 
erhåller finansiering från EU. Parlamentet upprepar att en effektiv användning och en 
ordentlig utvärdering skapar besparingar som skulle kunna finansiera ytterligare 
verksamhet.

9. Europaparlamentet betonar att alla budgetprogram måste bli föremål för löpande 
kostnads-nyttoanalyser för att säkerställa att unionens begränsade budget används så 
effektivt som möjligt, och att finansiering kan användas för de mest högkvalitativa 
projekten med maximal effekt och vars resultat överensstämmer med de avsedda målen, 
inbegripet önskat bidrag till hållbarhet. Parlamentet påpekar att EU-finansieringen bör 
åtföljas av mätbara resultatindikatorer snarare än enkla produktionsmått som gör det 
möjligt att jämföra och rangordna effektiviteten när det gäller enskilda unionsprogram.


