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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 beklagar att man i medlemsstaterna inte bara bland konsumenter och 
företagare, utan också bland rättstillämpare och hos konsumentskyddsföreningar till 
övervägande del känner till endast den nationella rättshjälpen, men inte den europeiska.

2. Europaparlamentet anser att andra europeiska förfaranden, exempelvis det europeiska 
småmålsförfarandet1, inte heller är kända och att de med nuvarande informationspolitik 
inte heller kommer att bli särskilt kända.

3. Europaparlamentet efterlyser en pool där advokater som arbetar för dem som mottar 
EU-rättshjälp lätt kan hittas, med uppgift om vilket eller vilka språk advokaterna talar och 
vilken eller vilka rättsordningar de känner till.

4. Europaparlamentet anser att det vore lämpligt att i varje medlemsstat utse en central 
kontaktpunkt som tar emot ansökningar om rättshjälp och vidarebefordrar dem.

5. Europaparlamentet påpekar att det är föga användarvänligt att det varken på webbplatsen 
”Europeisk civilrättsatlas” eller på någon av e-juridikportalens webbsidor – inte för vare 
sig rättshjälp eller för andra formulär – finns någon möjlighet att ladda ner eller på 
ett korrekt sätt skriva ut respektive formulär. Kommissionen uppmanas att genast ändra på 
detta.

6. Europaparlamentet betonar att det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, 
som nämns i rapporten, visserligen tillhandahåller information om rättshjälp, men att 
denna senast uppdaterades den 12 juli 2007.

7. Europaparlamentet anser att de olikartade levnadskostnaderna i medlemsstaterna måste 
beaktas när man fastställer de ekonomiska kriterierna för beviljande av rättshjälp.

8. I motsats till kommissionen anser Europaparlamentet att medlemsstaterna måste öka sina 
insatser för efterlevnad av artikel 18 i direktiv 2003/8/EG (om information).

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra informationen till konsumenter 
och företag om EU-åtgärder i samband med privaträttsliga tvister och om de möjligheter 
som finns i dessa sammanhang samt att stödja och främja informationskampanjer i hela 
Europa.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett ändrat förslag, i vilket den 
åtgärdar de svaga punkter och tolkningsbrister som nämns i rapporten (COM(2012)0071), 
samt att se till att medlemsstaternas föreskrifter görs mer enhetliga, så att ytterligare 
missförstånd och luckor i lagen undviks.

                                               
1 Förordning (EG) nr 861/2007.


