
PA\1231789SV.docx PE692.880v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2021/xxxx(BUD)

28.5.2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

till budgetutskottet

över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – alla avsnitt
(2021/xxxx(BUD))

Föredragande av yttrande: Eugen Jurzyca



PE692.880v01-00 2/4 PA\1231789SV.docx

SV

PA_NonLeg



PA\1231789SV.docx 3/4 PE692.880v01-00

SV

FÖRSLAG

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

1. 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.

2. Europaparlamentet noterar att covid-19-krisen har hindrat den fria rörligheten för 
personer, varor och tjänster i EU. Parlamentet efterlyser lämpliga och effektiva initiativ 
för att återupprätta, ytterligare fördjupa och fullborda den inre marknaden och samtidigt 
stödja övergången till en digital och hållbar ekonomi, och ta itu med omotiverade hinder 
för frihandel.

3. Europaparlamentet noterar särskilt den stora potentialen hos den fria rörligheten för 
tjänster, som fortfarande är underutvecklad, och efterlyser initiativ och åtgärder för att 
främja gränsöverskridande handel med tjänster och minska omotiverade administrativa 
bördor för företag.

4. 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 
genomföra administrativa förfaranden online.

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

6. Europaparlamentet upprepar 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 EU:s företag och effektivisera 
konsumentskyddet. Parlamentet vill se att denna modernisering tar hänsyn till 
förändringarna i samband med handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade 
kungariket. Parlamentet efterlyser en fullständig efterlevnad av revisionsrättens 
rekommendationer om en effektivare budget, konsumentvälfärd och konsumentskydd 
och bättre värde för företagen.

7. Europaparlamentet understryker vikten av ansvarsskyldighet och transparens för de 
organ som erhåller EU-finansiering. Parlamentet upprepar att effektiva utgifter och 
ordentliga utvärderingar skapar besparingar som skulle kunna finansiera ytterligare 
verksamhet.

8. 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 motsvarar de avsedda målen, inbegripet 
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önskat bidrag till hållbarhet. Parlamentet påpekar att EU-finansiering bör åtföljas av 
mätbara resultatindikatorer, snarare än enkla outputmätningar, som skulle möjliggöra 
jämförbarhet och effektivitetsrangordning av enskilda EU-program.

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


