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

1. Europaparlamentet anser att politikområdena konsumentskydd och den inre marknaden är 
mycket viktiga för kommunikationen om Europa med konsumenter och företag. 
Medlemsstaterna uppmanas att öka sina ansträngningar för att informera om fördelarna 
med den inre marknaden på nationell, regional och lokal nivå.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra så att fler yttranden från de berörda 
parterna hörs vid samråd om EU-lagstiftning. Parlamentet understryker i detta 
sammanhang vikten av gränsöverskridande nätverk av yrkesverksamma som skapar 
plattformar för en välunderbyggd debatt om EU-politik, vilket på så vis skulle medverka 
till en EU-lagstiftning med förbättrad kvalitet. Det är uppenbart att genomförandet och 
tillämpningen av lagstiftningen är problematisk, och konsumenter och företag uppmuntras 
att utöva sina rättigheter och rapportera om befintliga problem till EU-institutionerna.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka anslagen till det problemlösande 
nätverket SOLVIT. Kommissionen uppmanas att skynda på effektiviseringen av de olika 
avdelningar som tillhandahåller information och råd om den inre marknaden. Konceptet 
med ett integrerat förhållningssätt rekommenderas därför starkt för tillhandahållandet av 
supporttjänster för den inre marknaden genom att skapa en webbplats med en ”single entry 
point”.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka ansträngningarna för samordning 
inom områdena konsumentutbildning och konsumentinformation. Medlemsstaterna 
uppmanas att öka informationen om Europeiska informationscentrum för konsumenter och 
EU:s konsumenträtt.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, med tanke på den globala finanskrisen 
och det allt högre antalet skuldsatta konsumenter, anstränga sig för att förbättra 
konsumenternas finansiella kunskaper.

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att minska de administrativa 
bördorna och förbättra lagstiftningen. Parlamentet efterfrågar i synnerhet en förbättring för 
små och medelstora företag.
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