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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 understryker att en väl fungerande inre marknad är ett stöd för det 
europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa och bidrar till att stärka den 
europeiska modellen av social marknadsekonomi.

2. Europaparlamentet gläder sig över att 2010 års rapport om unionsmedborgarskapet även 
kommer att ta itu med de hinder som EU-medborgarna stöter på när de försöker köpa 
varor och tjänster i andra EU-länder, och att den kommer att innehålla förslag om hur 
hindren kan undanröjas på bästa sätt. Parlamentet rekommenderar att kommissionen 
genomför en självständig studie för att ringa in de 20 viktigaste orsakerna till 
medborgarnas missnöje och besvikelse över hur den inre marknaden fungerar i vardagen. 

3. Europaparlamentet betonar att det i artikel 12 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt – som är en allmänt tillämplig bestämmelse – anges att konsumentskyddet 
ska beaktas när unionens övriga politik och verksamhet utformas och genomförs. 
Parlamentet betonar vikten av det föreslagna nya direktivet om konsumenters rättigheter.

4. Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen att överväga att anta en ”stadga för 
EU-medborgarna” som omfattar de olika aspekterna av rätten att leva och arbeta var som 
helst i EU.

5. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att snabbt öka rättssäkerheten och skapa 
ett tydligare rättsläge när det gäller avtalsförbindelserna och möjliggöra tillgång till 
förfaranden för överklagande som är ändamålsenliga, effektiva och inte alltför 
kostsamma.

6. Europaparlamentet uppmuntrar alla initiativ att stödja små och medelstora företag med 
gränsöverskridande verksamhet i EU genom att kraftigt minska de administrativa, 
finansiella och regelmässiga bördorna. Parlamentet välkomnar den kommande översynen 
av direktivet om sena betalningar.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med hjälp av lagstiftning och andra 
åtgärder se till att alla hinder för e-handelns utveckling undanröjs. Det är viktigt att öka 
konsumenternas och företagens förtroende inom den gränsöverskridande e-handeln. 


