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FÖRSLAG

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

A. Rapporten om EU-medborgarskapet (KOM(2010)0603) och meddelandet om en 
inremarknadsakt (KOM(2010)0608) är kompletterande initiativ som fokuserar på 
medborgarna inom den inre marknaden och bidrar till att övervinna den nuvarande 
splittringen i EU. 

B. Man bör minnas andemeningen i Europaparlamentets resolution av den 20 maj 20101

om förverkligandet av en inre marknad för konsumenter och medborgare samt 
välkomna Montirapporten, som främjar ett tillvägagångssätt som utgår från 
medborgarna. Genom detta tillvägagångssätt integreras medborgarnas och 
konsumenternas intressen helt och fullt i utvecklingen av den inre marknaden, vilket 
ger makt åt EU-medborgarna och ny politisk stimulans åt konceptet 
EU-medborgarskap.

1. Europaparlamentet välkomnar denna rapport och påminner om att den inre marknaden 
kan förverkligas fullt ut endast om man avskaffar de gränsöverskridande hinder som 
ännu står i vägen för den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital, och 
därmed erbjuder medborgarna och företagen i EU konkreta fördelar. 

2. Europaparlamentet noterar kommissionens färska publikationer om 
konsumentinflytande och de tjugo största problemen, i vilka den betonar dels de 
klyftor som förekommer på den inre marknaden i fråga om information, lagstiftning 
och genomförande, dels motsättningarna och bristen på kunskap bland medborgarna i 
fråga om deras rättigheter på den inre marknaden. 

3. Europaparlamentet betonar att system för alternativ tvistlösning som Solvitnätverket 
har visat sig vara effektiva för att lösa problem som påverkar medborgarna, t.ex. 
erkännandet av yrkeskvalifikationer och överföring av pensionsrättigheter för rörliga 
arbetstagare, men att dessa system ändå är mycket splittrade i Europa. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att EU:s lagstiftningsåtgärder på området alternativ 
tvistlösning och kollektiv prövning slutförs till 2012.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i enlighet med parlamentets 
uppmaning i ovannämnda resolution av den 20 maj 2010 överväga antagandet av en 
medborgarrättsstadga där medborgarnas rättigheter, skyldigheter och 
gränsöverskridande problem på den inre marknaden skisseras. Parlamentet anser att 
denna stadga bör vara tillgänglig och fungera som handbok för alla medborgare som är 
rörliga samt arbetar, köper och säljer över nationsgränserna.

5. Europaparlamentet efterlyser en mer omfattande lagstiftningsmetod i EU för att 
underlätta arbetskraftens gränsöverskridande rörlighet. Enligt parlamentet bör en 
sådan metod slå vakt om medborgarnas rättigheter, stimulera ekonomisk tillväxt och 
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investera i mänskligt kapital och skapande av arbetstillfällen, och därmed avskaffa de 
hinder för de fyra friheterna som ännu återstår.


