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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att ett bristfälligt och försenat införlivande samt ett 
otillräckligt genomförande och bristande efterlevnad av reglerna skapar osäkerhet om 
rättsläget och hindrar allmänheten och företagen från att till fullo dra nytta av den inre 
marknaden.

2. Europaparlamentet beklagar djupt att vissa medlemsstater underskattar värdet av en 
korrekt och punktlig tillämpning av EU-lagstiftningen. Parlamentet uppmanar dem att ge 
tillräcklig prioritet åt införlivande och tillämpning, så att förseningar kan undvikas.

3. Europaparlamentet betonar att det behövs ett tätare och stadigvarande samarbete mellan 
EU:s institutioner och de nationella myndigheterna, liksom medlemsstaternas 
förvaltningar emellan, så att en korrekt, effektiv och punktlig tillämpning av 
EU-lagstiftningen garanteras och problem med genomförandet upptäcks i ett tidigt skede.

4. Europaparlamentet lyfter fram behovet av obligatoriska jämförelsetabeller med utförliga 
upplysningar om nationella införlivandeåtgärder, något som skulle göra övervakningen av 
EU-lagstiftningens införlivande och tillämpning effektivare.

5. Europaparlamentet kräver en förstärkning av parlamentets roll på områdena för 
tillämpningen, genomdrivandet och övervakningen av reglerna för den inre marknaden. 
Parlamentet ställer sig positivt till idén om ett årligt forum för den inre marknaden.

6. Europaparlamentet föreslår att parlamentet och de nationella parlamenten ska utnyttja den 
nya samarbetsram som inrättades genom Lissabonfördraget och genomföra årliga 
granskningar av genomförandeprocessen på ett utvalt område inom den inre marknaden. 
Parlamentet anser att kommissionen och de nationella myndigheterna bör ta största 
möjliga hänsyn till granskningsprocessens resultat.

7. Europaparlamentet anser att informationssystemet för den inre marknaden, som för 
närvarande används för tjänster, bör utökas till andra sektorer, så att det administrativa 
samarbetet förbättras.

8. Europaparlamentet betonar den nyckelroll som resultattavlan för den inre marknaden och 
resultattavlan för konsumentmarknaderna spelar för en mer effektiv användning av 
övervaknings- och riktmärkningsinstrument, som är viktiga indirekta disciplinära 
mekanismer. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla 
tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser, så att resultattavlan för 
konsumentmarknaderna kan vidareutvecklas.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid behov och när andra sätt har visat sig 
vara ineffektiva inte tveka att använda överträdelseförfarandet och att gå in för att 
påskynda överträdelseförfaranden om underlåtenhet att meddela genomförandeåtgärder 
och överträdelser enligt artikel 260 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
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Parlamentet uppmanar kommissionen att använda de nya bestämmelserna i artikel 260.3 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när detta behövs för en effektiv och 
punktlig tillämpning av EU-lagstiftningen.

10. För att garantera större insyn uppmanar Europaparlamentet kommissionen att ge mer 
information om överträdelseförfaranden, inklusive skälen till att kommissionen väljer att 
inleda eller avsluta ett ärende.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga innovativa mekanismer, som till 
exempel det ömsesidiga utvärderingsförfarande som anges i tjänstedirektivet, i syfte att 
göra tillämpningen av EU-lagstiftningen effektivare.

12. Europaparlamentet uppmanar sina ledamöter och de nationella myndigheterna att lyfta 
fram Rådgivningstjänsten och alternativa tvistlösningsinstrument samt informella 
problemlösningsmekanismer som Solvit, vilka sin stora potential till trots är 
underutnyttjade, liksom webbplatsen med en enda kontaktpunkt (webbportalen Ditt 
Europa). Parlamentet begär att deras kapacitet utökas genom tilldelning av ytterligare 
ekonomiska och mänskliga resurser.

13. Europaparlamentet uppmuntrar de medlemsstater som inte deltar i EU Pilot att ansluta sig 
till detta nya samarbetsinitiativ för att ytterligare rationalisera överträdelseförfarandena. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i sina årsrapporter om övervakningen av 
EU-lagstiftningen inkludera mer utförlig information om konsekvenserna av EU Pilot för 
behandlingen av överträdelseförfaranden.

14. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att snabbt skapa ett tydligare rättsläge när 
det gäller avtalsförbindelserna och att möjliggöra tillgång till förfaranden för 
överklagande som är ändamålsenliga, effektiva och inte alltför kostsamma, däribland en 
EU-grupptalan och alternativa tvistlösningsmekanismer.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina insatser för att garantera 
korrekt genomförande och efterlevnad av EU-lagstiftningen på kärnområdena för den 
inre marknaden, såsom tjänstedirektivet, lagstiftningen om offentlig upphandling och 
direktivet om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer.
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