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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 välkomnar kommissionens rapport om den inre marknaden från 
medborgarnas synpunkt (SEK(2011)1003) som ett användbart verktyg både för att delge 
beslutsfattare medborgarnas största farhågor och för att informera medborgare och företag 
om de problem som de sannolikt kommer att möta på den inre marknaden.

2. Europaparlamentet välkomnar användningen av gemensamma kontaktpunkter, som 
underlättar tillgången till information om företagsmöjligheter i medlemsstaterna genom att 
samla alla nödvändiga formaliteter för att starta ett företag kring en enda nationell 
kontaktpunkt.

3. Europaparlamentet välkomnar den positiva roll som Solvit, Ditt Europa – Rådgivning, 
Enterprise Europe Network, Nätverket av europeiska konsumentcentrum, Europa Direkts 
kontaktcenter och Eures (det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) har haft när det 
gäller att tillhandahålla lösningar på verkliga problem på den inre marknaden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att hitta sätt att förbättra samordningen mellan dessa tjänster och 
undvika dubbelarbete samt dubbla insatser vad avser ekonomiska resurser.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrikta sig på att tillhandahålla en 
gemensam fysisk kontaktpunkt för medborgare och konsumenter genom kommissionens 
representationskontor i varje medlemsstat. Parlamentet anser att en gemensam fysisk 
kontaktpunkt i varje medlemsstat verkligen skulle bidra till att göra den inre marknaden 
mer tillgänglig för medborgare, konsumenter och företag.

5. Europaparlamentet noterar det stora antal framställningar som dess utskott för 
framställningar mottagit angående de problem som medborgare stöter på inom den inre 
marknaden, särskilt när det gäller felaktigt införlivande eller genomförande av 
EU-lagstiftning. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sin rapport inlemma rönen och 
resultaten från de framställningar som ingetts till utskottet för framställningar. Parlamentet 
betonar att förfarandet för framställningar bör användas på ett bättre sätt för att förbättra 
EU:s lagstiftningsförfarande, bland annat genom att göra medborgarna mer medvetna om 
deras rätt att lämna in en framställning.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa den viktigaste tillämpliga 
EU-lagstiftningen för vart och ett av de problemområden som lyfts fram, så att 
medborgare, konsumenter och företag kan få användbar information och bättre förstå 
rapporten.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i kommande rapporter, lyfta fram 
motsvarande åtgärder som den har tydligt ansvar för, t.ex. att i tid vidta lämpliga åtgärder 
om EU:s lagstiftning införlivas på fel sätt i medlemsstaterna, säkerställa att EU-rätten 
genomförs korrekt och se över otillräcklig lagstiftning.
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en tabell för vart och ett av de 
uppmärksammade problemen, och på så sätt visa vilka aktörer som ansvarar för att lösa 
problemen i samband med var och en av de fastställda grundläggande orsakerna.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hitta sätt att i framtiden slå samman 
rapporten om EU-medborgarskapet med rapporten om den inre marknaden från 
medborgarnas synpunkt, för att undvika upprepningar och förvirring samt slå vakt om att 
kopplingen mellan problem och lösningar inte går förlorad.


