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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att EU-lagstiftningens framgång alltid beror på dess 
tillämpning och dess införlivande inom rimlig tid i medlemsstaternas nationella 
lagstiftning. Parlamentet anser att en regelbunden, noggrann och effektiv kontroll är viktig 
inom detta område och uppmanar kommissionen att ingripa vid brister i införlivandet och 
i detta avseende fortsätta sitt nära samarbete med parlamentet.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens engagemang för att ta itu med de problem 
som enligt medborgare och företag påverkar den inre marknaden. Parlamentet uttrycker 
emellertid sin besvikelse över arbetsdokumentets djup.

3. Europaparlamentet understryker behovet av att lösa de problem som medborgare och 
företag upplever sig ha. Parlamentet konstaterar att många av de problemområden som 
identifierats nyligen har varit föremål för konsekvensbedömningar och förslag från 
kommissionen, trots att det knappast uppmärksammas i arbetsdokumentet. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att kommissionen när den föreslår åtgärder måste lägga 
fram övertygande och avgörande bevis till förmån för det politiska alternativ som valts i 
utkastet till lagstiftning. Parlamentet bör vid behandlingen av utkast till förslag ta full 
hänsyn till hur korrekta och övertygande kommissionens konsekvensbedömningar är, så 
att den antagna lagstiftningen tillgodoser medborgarnas och företagens behov i samma 
utsträckning.

4. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt med omfattande, objektiv och lämplig 
information till medborgarna, konsumenterna och företagen om deras rättigheter på den 
inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att prioritera 
detta för att utveckla ändamålsenliga informationssystem och kommunikationsstrategier, 
särskilt med hänsyn till medborgarnas sociala rättigheter, och att framför allt anslå 
tillräckliga medel för att genomföra informationskampanjer och att använda dem 
sparsamt.

5. Europaparlamentet anser att det är viktigt att utbyta information och främja samarbete 
mellan nationella system, och välkomnar i detta sammanhang den sammankoppling av 
företagsregister1 som nyligen gjorts. Parlamentet efterlyser fortfarande ett 
gränsöverskridande förvaltningssamarbete och en bättre samordning via centrala 
plattformar. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ på detta område, till exempel 
initiativen för att utveckla ett system för elektronisk överföring av 
socialförsäkringsuppgifter mellan de nationella socialförsäkringssystemen.

6. Europaparlamentet betonar att gränsöverskridande verkställighet och erkännande av beslut 
samt handlingars rättsliga verkan är av central betydelse för rörligheten på den inre 
marknaden. Parlamentet hoppas på en snar tillämpning av förordningen om arv i alla 

                                               
1 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2012 (2011/0038(COD)), P7_TA(2012)0033.
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EU-medlemsstater och uppmanar – på grundval av grönboken från 20101 och samråden 
2011 – kommissionen att fortsätta arbetet med att erkänna de rättsliga verkningarna av 
civilståndshandlingar och emotser med intresse de lagstiftningsförslag som planeras 
för 2013.

7. Europaparlamentet stöder det engagemang som visats för att lösa problemet med 
regelbördan. Parlamentet påminner i detta avseende om sitt tidigare åtagande att få 
kommissionen att fastställa motsvarande kostnadsavdrag när den lägger fram förslag till 
ny lagstiftning. Parlamentet påminner vidare om sitt krav att programmet för minskade 
administrativa bördor ska förlängas och utvidgas, och ser därför fram emot förslag om att 
minska de administrativa bördorna och rättsliga olägenheterna, vilket skulle lösa många 
av medborgarnas och företagens problem rörande den inre marknaden.

8. Europaparlamentet anser att en kraftfull uppslutning kring principen att ”tänka småskaligt 
först” skulle garantera att framtida lagstiftning inte medför ytterligare svårigheter och 
hinder för medborgare och företag som verkar på den inre marknaden.

9. Europaparlamentet understryker att man – trots förenklingen av lagstiftningen och 
minskningen av den administrativa bördan när det gäller företagens utnyttjande av 
friheterna på den inre marknaden – generellt måste garantera de säkerhets- och 
hälsoskyddsbestämmelser som skyddar konsumenterna och arbetstagarna.

10. Europaparlamentet anser att en effektiv tillämpning av lagen är särskilt viktig när det 
gäller internethandel och välkomnar förslaget till tvistlösning online. Dessutom krävs 
bättre konsumentinformation om gällande rättigheter. Parlamentet kommer att noggrant 
granska förslaget till en gemensam europeisk köplag och betonar att den måste garantera 
ett mycket högt konsumentskydd. Parlamentet insisterar samtidigt på att det måste skapas 
”modeller för europeiska standardavtal” och anser att det är viktigt att införa lämpliga 
bestämmelser för digitalt innehåll.

11. Europaparlamentet påminner i fråga om ett effektivt skydd av immateriella rättigheter om 
vikten av att bekämpa varumärkesförfalskning och piratkopiering, och understryker att 
man alltid måste hitta en jämn balans mellan rättsinnehavarens intressen och alla övriga 
berörda parters intressen och skyddet av europeiska medborgares personuppgifter.

                                               
1 COM(2010)0747.
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