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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet understryker att ett starkt konsumentskydd garanteras genom artikel 
169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i artikel 38 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

2. Europaparlamentet bekräftar att passagerares rättigheter måste hanteras som en 
konsumenträttighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera en enhetlig 
tillämpning av dessa rättigheter.

3. Europaparlamentet betonar att konsumenter har rätt till effektivt och likvärdigt skydd 
oberoende av deras transportsätt. Parlamentet efterlyser en enda förordning som omfattar 
alla bestämmelser och principer för passagerares rättigheter för att minska 
fragmenteringen och avhjälpa bristande överensstämmelse mellan olika områden för 
passagerares rättigheter.

4. Europaparlamentet efterlyser ett fullständigt genomförande, för alla transportformer, i alla 
medlemsstater och för alla gränsöverskridande resor, av passagerarnas tio rättigheter som 
kommissionen utfärdar i sitt meddelande.

5. Europaparlamentet framhåller behovet av att se till att passagerare underrättas om dessa 
rättigheter innan de köper resetjänster, och att denna information görs tillgänglig under de 
olika reseetapperna. Parlamentet anser att konsumentcentrumens roll bör stärkas för att 
lösa konsumentproblem och tvister, och för att se till att det finns effektiva mekanismer 
för alternativ tvistlösning och kollektiv prövning. Parlamentet pekar i detta sammanhang 
på behovet av att upprätta en enda hjälpwebbplats som ger information om passagerares 
rättigheter (www.travel.eu).

6. Europaparlamentet efterlyser nya EU-omfattande verktyg för att säkerställa optimerad 
multimodalitet för effektiva och smidiga gränsöverskridande kollektiva transporttjänster, i 
syfte att garantera både den fria rörligheten för personer och dessa tjänsters 
konkurrenskraft i förhållande till privata fordon.

7. Europaparlamentet framhåller att transportföretag bör se till att det vid varje terminal eller 
flygplats där verksamheten bedrivs finns minst en representant och/eller en klagomålsdisk 
där personalen tillåts fatta omedelbara beslut vid trafikstörningar.

8. Europaparlamentet betonar att passagerare med nedsatt rörlighet eller med 
funktionshinder måste ges obegränsad tillgång till tjänster och assistans, och samma 
flygresemöjligheter som andra passagerare.


