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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet stöder kommissionens idé om att genom inremarknadsakten inleda en 
övergripande och pragmatisk debatt i hela Europa om den inre marknadens fördelar och 
kostnader och uppmanar kommissionen att säkerställa en effektiv tillämpning av de 
bestämmelser för den inre marknaden som minskar det administrativa trycket på 
medborgarna.

2. Europaparlamentet välkomnar målet att placera EU-medborgarna i hjärtat av den inre 
marknaden som förgrundsgestalter som främjar den ekonomiska återhämtningen i Europa 
så att förtroendet för den inre marknaden kan återställas. 

3. Europaparlamentet delar övertygelsen att ett fullständigt genomförande av en europeisk 
inre marknad bör ligga till grund för slutförandet av den politiska och ekonomiska 
integrationsprocessen.

4. Europaparlamentet delar målet att tillsammans bygga en inre konkurrensutsatt marknad på 
EU-nivå och delar strävan efter en mer ambitiös social marknadspolitik som kan möta de 
utmaningar vi står inför i dag, skapa nya arbetstillfällen och främja en intelligent, grön och 
inkluderande tillväxt som kommer både företag och medborgare till godo.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uppmaning till medlemsstaterna att minska 
andelen icke införlivad lagstiftning (införlivandeunderskottet) till 0,5 procent och att 
meddela jämförelsetabeller tillsammans med införlivandeåtgärderna.

6. Europaparlamentet upprepar sitt krav på en avsevärd förkortning av de 
överträdelseförfaranden som inletts av kommissionen för att få medlemsstaterna att 
anpassa sig till EU:s lagstiftning, men beklagar djupt att dessa förfaranden inte har några 
direkta effekter på medborgare eller invånare i EU som kan ha fallit offer för bristande 
verkställighet av EU-lagstiftningen.

7. Europaparlamentet framhåller att medlemsstaterna är skyldiga att anta och genomföra 
EU-lagstiftning om den inre marknaden och EU-medborgarnas rättigheter enligt 
lagstiftningen. 

8. Europaparlamentet stöder kommissionens önskan att stärka samråden med det civila 
samhället (berörda parter, icke-statliga organisationer, fackföreningar, arbetsgivare etc.) i 
samband med utarbetandet av lagstiftningen om den inre marknaden.

9. Europaparlamentet anser att framställningar på ett positivt sätt kan bidra till att 
medborgarna får lättare att närma sig den inre marknaden.

10. Europaparlamentet anser att EU måste förändra medborgarnas uppfattningar om den inre
marknaden genom att göra människor medvetna om och förmögna att förstå dess fördelar.
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11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en tydlig och lättillgänglig stadga för 
EU-medborgarna om rätten att leva och arbeta var som helst i EU och att börja 
kommunicera på ett målinriktat sätt på flera språk om de dagliga problem som 
medborgare stöter på när de flyttar eller gör inköp eller försäljningar inom EU och om de 
normer om socialt och hälsomässigt skydd samt konsument- och miljöskydd som de kan 
förlita sig på.

12. Europaparlamentet kräver verkliga åtgärder för att främja en gemensam kontaktpunkt om 
EU-rättigheter för medborgare som söker råd eller upprättelse, så att EU-medborgarna blir 
medvetna om att den inre marknaden är en realitet. Parlamentet bör också direkt ta upp 
detta i sin kommunikationsstrategi.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram praktiska förslag om utökat 
konsumentskydd för småföretag och enskilda medborgare mot illojala affärsmetoder.

14. Europaparlamentet uppmuntrar till användandet av mekanismer för alternativ tvistlösning 
inom ramen för den inre marknaden med en möjlighet att använda dessa via ett 
onlineförfarande.

15. Europaparlamentet noterar Solvits avgörande roll för kostnadsbesparingar för 
EU-medborgarna och för informella lösningar på problem som drabbar medborgare och 
företag till följd av myndigheters oriktiga tillämpning av inremarknadslagstiftningen.

16. Europaparlamentet noterar med särskilt intresse alla de ansträngningar som gjorts för att 
förse EU med ett modernt och mer effektivt och ändamålsenligt transportnät som genom 
att minska avstånden för EU-medborgarna närmare varandra och bidrar till att stärka 
känslan av tillhörighet och medborgarskap.

17. Europaparlamentet anser att förbättrade system för konsument- och dataskydd över hela 
EU kan säkra konsumenternas förtroende för gränsöverskridande onlinetransaktioner.

18. Europaparlamentet understryker att genomförandet av den inre marknaden måste ske med 
full respekt för unionsmedborgare och invånare i unionen enligt EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna.


