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

4. Europaparlamentet betonar den nyckelroll som resultattavlan för den inre marknaden och 
resultattavlan för konsumentmarknaderna spelar för en mer ändamålsenlig användning av 
övervaknings- och riktmärkningsinstrument. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att tillhandahålla tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser, 
så att resultattavlan för konsumentmarknaderna kan vidareutvecklas.

5. 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.

6. Europaparlamentet uppmanar sina ledamöter och de nationella myndigheterna att lyfta 
fram Rådgivningstjänsten och alternativa problemlösningsmekanismer som Solvit och 
EU Pilot, 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.

7. Europaparlamentet betonar betydelsen av vinsterna från samordningen mellan alla 
stödtjänster för den inre marknaden. 

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


