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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 är bekymrat över de många överträdelseförfaranden som inletts på 
grund av sent införlivande av direktiv. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till fullo utnyttja de ändringar som införts 
genom artikel 260.3 i EUF-fördraget.

3. Europaparlamentet beklagar att det alltför ofta tar lång tid innan överträdelseförfarandena 
avslutas eller tas upp i domstolen. Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas att 
intensifiera sina insatser för att hitta lösningar på problemen med 
överträdelseförfarandena.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mer systematiskt och öppet prioritera 
överträdelser inom olika sektorer.

5. Europaparlamentet är bekymrat över att det skett många överträdelser när det gäller 
erkännande av yrkeskvalifikationer och i samband med tjänster och offentlig upphandling.

6. Europaparlamentet välkomnar den offentliga databas över lagar och rättspraxis som har 
upprättats på området otillbörliga affärsmetoder. Sådana initiativ bör övervägas även på 
andra områden.

7. Europaparlamentet stöder de initiativ som medlemsstaterna tar för att optimera 
införlivandet av direktiven om den inre marknaden.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta främja ”bästa praxis” i samband 
med införlivandet av lagstiftningen om den inre marknaden genom att bygga vidare på 
kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för att förbättra den 
inre marknadens funktion.

9. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör bifoga jämförelsetabeller till alla 
direktiv om den inre marknaden och göra dem tillgängliga för allmänheten.

10. Europaparlamentet anser att programmet ”EU pilot” i hög grad bidrar till att lösa de 
problem som medborgarna och företagen ställs inför på den inre marknaden.
Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att utöka ”EU pilot” från 24 till 
27 medlemsstater. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka Solvit.

12. Europaparlamentet anser det viktigt att medborgarna ges bättre och mer praktisk 
information om sina rättigheter på den inre marknaden. Parlamentet stöder 
vidareutvecklingen av webbportalen ”Ditt Europa”.


