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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.

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 och att en framgångsrik återhämtning kräver att 
konsumenterna återfår förtroendet för den inre marknaden. Parlamentet anser att de 
anslag som avsatts under rubrik 1 bör vara tillräckliga för att skapa ett starkt centrum för 
finansiering av innovation, strategisk infrastruktur och digital omvandling, som gör den 
inre marknaden starkare och mer motståndskraftig.

4. Mot bakgrund av covid-19-krisen understryker Europaparlamentet 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.

5. Europaparlamentet välkomnar reformeringen av finansieringen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE) i syfte att utveckla alleuropeisk infrastruktur, som är 
ryggraden i en väl fungerande inre marknad.

6. Europaparlamentet stöder kommissionen i dess åtgärder för att förbättra och stärka 
tullprogrammet. Parlamentet påpekar dock ackumulerade förseningar i det planerade 
genomförandet av unionens tullkodex och välkomnar i detta avseende ökningen av 
anslagen till budgetpost 03 05 01.

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


