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FORSLAG

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

1. mener, at politikområderne for forbrugerbeskyttelse og det indre marked er af afgørende 
betydning for udbredelsen af kendskabet til Europa blandt virksomheder og forbrugere; 
opfordrer medlemsstaterne til at øge bestræbelserne på at formidle budskabet om fordelene 
ved det indre marked på nationalt, regionalt og lokalt plan;

2. opfordrer Kommissionen til at udvide omfanget af interessenternes synspunkter, som 
fremkom i forbindelse med høringer om EU-lovgivningen; understreger i denne
forbindelse betydningen af et transnationalt netværk af fagfolk, der kan fungere som 
platform for en oplyst udveksling af synspunkter angående EU-politikkerne og bidrage til 
en større kvalitet i EU-lovgivningen; anerkender problemerne i forbindelse med 
gennemførelse og håndhævelse af lovgivningen og opfordrer forbrugerne og 
virksomhederne til at udøve deres ret og indberette disse problemer til EU-institutionerne;

3. opfordrer medlemsstaterne til at øge mængden af ressourcer, som tildeles Solvit-
problemløsningsnetværket; anmoder Kommissionen om at fremskynde effektiviseringen af 
de forskellige tjenester, som tilbyder information og rådgivning i forbindelse med det indre 
marked; støtter derfor på det kraftigste idéen om en integreret strategi angående adgang til 
bistandstjenester for det indre marked gennem oprettelsen af et etstedsbetjent websted;

4. opfordrer Kommissionen til at styrke sine koordineringsbestræbelser inden for 
forbrugeruddannelse og -oplysning: opfordrer medlemsstaterne til at øge kendskabet til Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre og til forbrugerrettighederne i EU;

5. opfordrer i lyset af den globale finanskrise og den stigende gældsætning blandt forbrugerne 
indtrængende medlemsstaterne til at gøre en indsats for at forbedre forbrugernes finansielle 
forståelse;

6. glæder sig over Kommissionens initiativer til reducering af de administrative byrder og 
bedre lovgivning; opfordrer navnlig til forbedringer for de små og mellemstore 
virksomheder.
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