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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at EU-lovgivningens succes også altid er betinget af, hvordan den anvendes, 
og at den inden for rimelig tid gennemføres i medlemsstaternes nationale lovgivning; 
mener, det er vigtigt at foretage en regelmæssig, omhyggelig og effektiv kontrol på dette 
område, og opfordrer Kommissionen til at gribe ind i tilfælde af mangler med hensyn til 
gennemførelsen og til fortsat at samarbejde tæt med Parlamentet herom;

2. glæder sig over Kommissionens indsats i forhold til at behandle de problemer, som ifølge 
borgerne og virksomhederne påvirker det indre marked, men er skuffet over dybden i 
arbejdsdokumentet;

3. understreger behovet for at behandle de problemer, borgerne og virksomhederne oplever; 
bemærker, at mange af de problemområder, der er identificeret, har været genstand for 
nylige konsekvensvurderinger og forslag fra Kommissionens side – selv om der kun i 
ringe grad fokuseres herpå i arbejdsdokumentet; mener i høj grad, at Kommissionen skal 
fremlægge faste og afgørende beviser til fordel for den løsningsmodel, der er valgt i 
udkastet til lovgivning, i de tilfælde hvor der foreslås foranstaltninger; opfordrer Europa-
Parlamentet til ved behandlingen af udkast til forslag at tage fuldt hensyn til 
Kommissionens konsekvensvurderingers præcision og overbevisende karakter, således at 
den vedtagne lovgivning kan opfylde både borgernes og virksomhedernes behov;

4. mener, at omfattende, objektive og tilstrækkelige oplysninger til borgerne, forbrugerne og 
virksomhederne vedrørende deres rettigheder i det indre marked er af afgørende 
betydning;  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at prioritere dette område 
højt med henblik på at udvikle brugbare informationssystemer og 
kommunikationsstrategier, navnlig vedrørende borgernes sociale rettigheder, og navnlig 
til at tilvejebringe tilstrækkelig finansiering til gennemførelse af informationskampagner 
og anvende de finansielle ressourcer på økonomisk vis;  

5. anser udveksling og forbedret samarbejde mellem nationale systemer for vigtig og glæder 
sig i den forbindelse over den seneste sammenkobling af selskabsregistre1; opfordrer 
endvidere til et grænseoverskridende administrativt samarbejde og et styrket 
netværkssamarbejde via centrale platforme; glæder sig over Kommissionens initiativer i 
denne henseende, såsom initiativer til udvikling af et system til elektronisk transmission af 
information om socialsikring mellem nationale socialsikringssystemer;

6. understreger, at grænseoverskridende fuldbyrdelse og anerkendelse af retsafgørelser og 
dokumenters retsvirkninger er af central betydning for mobiliteten på det indre marked;  
håber, at forordningen om arverettigheder snart bliver anvendt i alle EU's medlemsstater; 
opfordrer i tilslutning til grønbogen af 20102 og høringerne af 2011 Kommissionen til at 

                                               
1 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. februar 2012 

(2011/0038(COD)), P7_TA(2012)0033.
2 COM(2010)0747.
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fortsætte sit arbejde vedrørende anerkendelse af retsvirkningerne af civilstandsattester og 
imødeser med interesse de lovforslag, der skal fremsættes i 2013;

7. støtter indsatsen for at løse problemet med reguleringsmæssige byrder; minder i denne 
sammenhæng om Europa-Parlamentets tidligere forpligtelse til at stille krav til 
Kommissionen om at identificere tilsvarende omkostningsudligninger i forbindelse med 
forslag om ny lovgivning; minder endvidere om Parlamentets anmodning om, at 
programmet til reduktion af de administrative byrder udvides, og ser derfor frem til 
forslagene om reduktion af de administrative byrder og reguleringsmæssige gener, som vil 
tackle mange af borgernes og virksomhedernes vigtigste problemer vedrørende det indre 
marked;

8. mener, at en nøje overholdelse af "tænk småt først"-princippet kan sikre, at den fremtidige 
lovgivning ikke medfører yderligere vanskeligheder og frustrationer for borgerne og 
virksomhederne i det indre marked;

9. understreger, at det trods forenkling af lovgivningen og reduktion af de administrative 
byrder med hensyn til virksomhedernes udnyttelse af frihederne i det indre marked 
generelt er nødvendigt at sikre de sikkerheds- og sundhedsbestemmelser, som beskytter 
forbrugere og arbejdstagere;

10. mener, at en effektiv håndhævelse er særlig vigtig med hensyn til internethandelen, og 
glæder sig over forslaget om onlinetvistbilæggelse; anser det for absolut nødvendigt at 
orientere forbrugerne bedre om de eksisterende rettigheder; vil omhyggeligt undersøge 
forslaget om en fælles EU-købelov og understreger, at denne skal sikre et særdeles højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau; opfordrer til, at der samtidig skabes "europæiske 
standardkontraktmodeller"; mener, at det er vigtigt at fastsætte passende regler for digitalt 
indhold;

11. henviser i forbindelse med en effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til 
bekæmpelsen af varemærkeforfalskning og piratkopiering og understreger, at der altid 
skal findes en passende balance mellem rettighedshavernes interesser og alle øvrige 
berørte parters interesser og beskyttelsen af EU-borgernes private data.
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