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FORSLAG

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

1. understreger, at mangelfuld og forsinket gennemførelse samt utilstrækkelig gennemførelse 
og håndhævelse af bestemmelserne medfører manglende retssikkerhed og forhindrer 
borgere og virksomheder i at nyde fordelene ved det indre marked fuldt ud;

2. beklager, at nogle medlemsstater undervurderer værdien af en korrekt og rettidig 
anvendelse af EU-lovgivningen; opfordrer dem indtrængende til at prioritere 
gennemførelse og anvendelse på passende vis med henblik på at undgå forsinkelser;

3. fremhæver behovet for obligatoriske sammenligningstabeller, der indeholder detaljerede 
oplysninger om nationale gennemførelsesforanstaltninger, for at sikre en mere effektiv 
overvågning af gennemførelse og anvendelse af EU-lovgivningen;

4. understreger den centrale rolle, som resultattavlen for det indre marked og resultattavlen 
for forbrugermarkederne spiller i forbindelse med en mere effektiv anvendelse af 
overvågnings- og benchmarking-instrumenter; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sørge for tilstrækkelig finansiering og personale, så det sikres, at 
resultattavlen for forbrugermarkederne kan udvikles yderligere;

5. opfordrer Kommissionen til at overveje innovative mekanismer, såsom den gensidige 
evalueringsprocedure som fastlagt i tjenesteydelsesdirektivet, for at sikre en mere effektiv 
anvendelse af EU-lovgivningen;

6. opfordrer MEP'erne og de nationale myndigheder til at fremme Borgernes Vejviserservice 
og anvendelse af alternative problemløsningsmekanismer, såsom SOLVIT og EU-Pilot, 
som er underudnyttede trods deres store potentiale, samt den fælles webside ("Dit Europa"-
portalen); opfordrer til, at deres kapacitet øges ved hjælp af tildeling af ekstra finansielle 
og menneskelige ressourcer;

7. understreger vigtigheden af synergier mellem alle bistandstjenester for det indre marked; 
8. opfordrer indtrængende til at styrke Parlamentets rolle i forbindelse med anvendelsen, 

håndhævelsen og overvågningen af bestemmelserne vedrørende det indre marked; støtter 
idéen om et årligt forum for det indre marked.


