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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionens rapport om konkurrenspolitiken 
2008 särskilt inriktas på att förbättra konsumenternas välfärd. 

2. Europaparlamentet betonar behovet av tydliga och solida konkurrensregler som gynnar 
små och medelstora företag, och som bygger på principen om att tänka småskaligt först 
enligt initiativet Small Business Act for Europe.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att en regelrätt dialog förs med 
konsumenterna när konkurrensproblem och tillämpningsprioriteringar ska fastställas. 
Parlamentet begär en fullständig rapport om verksamheten inom enheten för 
konsumentfrågor vid GD Konkurrens.

4. Europaparlamentet understryker behovet av effektiva mekanismer för ersättning till 
enskilda personer som lidit skada till följd av brott mot antitrustreglerna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara konsekvent i avvägningen av, å ena sidan, 
bestämmelserna om kollektiva prövningsmöjligheter inom konkurrenslagstiftningen och, 
å andra sidan, de regler som fastställs inom det allmänna konsumentskyddet.

5. Europaparlamentet betonar vikten av ett effektivt samarbete med parlamentet samt med 
konsument- och småföretagarorganisationer när det gäller ändringar av 
gruppundantagsförordningen om vertikala avtal. Parlamentet betonar att ett regelverk som 
uppmuntrar till samordnade åtgärder från många marknadsaktörers sida är det bästa sättet 
att rätta till de nackdelar som bristen på valmöjligheter orsakar för konsumenterna.

6. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att kommissionens utkast till 
gruppundantagsförordning för motorfordon och utkastet till kompletterande riktlinjer bör 
underkastas en ordentlig granskning, vilken även bör inbegripa en utfrågning i 
parlamentet av slutanvändarorganisationer. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
garantera framtidssäkra regler från och med den 1 juni 2010.

7. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens förslag till ett mer 
stringent regelverk för kundservice i syfte att minska de höga utgifter för reparation och 
underhåll som konsumenterna åsamkas till följd av snedvridande metoder såsom 
utestängning av oberoende tjänsteleverantörer.


