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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. er bekymret over det høje antal traktatbrudsprocedurer, der indledes som følge af sen 
gennemførelse af direktiver i national lov; 

2. opfordrer Kommissionen til at gøre fuld brug af de ændringer, der er indført ved EUF-
traktatens artikel 260, stk. 3;

3. beklager, at det for mange overtrædelsesprocedurer tager lang tid, inden de afsluttes eller 
bringes for Domstolen; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at intensivere 
deres bestræbelser på at finde løsninger på overtrædelsesprocedurer;

4. anmoder Kommissionen om at foretage en mere systematisk og gennemsigtig prioritering 
af overtrædelser i forskellige sektorer;

5. er bekymret over det høje antal overtrædelser inden for anerkendelse af 
erhvervskvalifikationer samt inden for tjenesteydelser og offentlige indkøb; 

6. glæder sig over den offentlige database over lovgivning og retspraksis, der er oprettet på 
området for urimelig handelspraksis; mener, at det bør overvejes at tage sådanne 
initiativer på andre områder;

7. støtter initiativer taget af medlemsstaterne med henblik på at optimere gennemførelsen i 
national ret af direktiver om det indre marked; 

8. opfordrer Kommissionen til fortsat at fremme bedste praksis i forbindelse med 
gennemførelsen i national ret af lovgivning vedrørende det indre marked ved at bygge 
videre på dens henstilling af 29. juni 2009 om foranstaltninger til fremme af det indre 
marked;

9. mener, at medlemsstaterne bør forelægge sammenligningstabeller for alle direktiver om 
det indre marked og gøre dem offentligt tilgængelige; 

10. er af den opfattelse, at EU Pilot yder et vigtigt bidrag til løsningen af problemer, som 
borgere og virksomheder i det indre marked konfronteres med; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at udvide anvendelsesområdet for EU Pilot fra 24 til 27 
medlemsstater; 

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke Solvit; 

12. anser det for vigtigt på praktisk vis at informere borgerne bedre om deres rettigheder i det 
indre marked; støtter videreudviklingen af Dit Europa-portalen. 


