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FORSLAG

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

A. der henviser til, at rapporten om unionsborgerskab 2010 (KOM(2010)603) og 
meddelelsen om en akt for det indre marked (KOM(2010)608) er gensidigt 
supplerende initiativer, der stiller borgeren i centrum for det indre marked og bidrager 
til at imødegå den nuværende fragmentering af EU;

B. minder om ånden i sin beslutning af 20. maj 20101 om realisering af et indre marked 
for forbrugere og borgere og som giver tilslutning til Monti-rapporten, der slår til lyd 
for en borgerbaseret tilgang, hvorved borgernes og forbrugernes hensyn integreres 
fuldstændigt i udviklingen af det indre marked, således at EU-borgerne får indflydelse 
og der gives ny impuls til begrebet unionsborgerskab;

1. glæder sig over denne rapport og gentager, at det indre marked kun kan realiseres 
gennem fjernelse af alle de resterende hindringer for den frie bevægelse af personer, 
varer, tjenesteydelser og kapital, således at der skabes håndgribelige fordele for 
borgerne og erhvervslivet i EU; 

2. tager Kommissionens seneste udgivelser til efterretning, hhv. ”Consumer 
Empowerment” (Forbrugerindflydelse) og ”The 20 main concerns” (De 20 største 
bekymringer), der giver en oversigt over de informations-, lovgivnings- og 
gennemførelsesmæssige mangler, som fortsat plager det indre marked, såvel som 
borgernes fjendtlige indstilling og manglende kendskab, for så vidt angår deres 
rettigheder inden for markedet; 

3. fremhæver, at alternative tvistbilæggelsessystemer såsom SOLVIT har vist sig at være 
effektive til at løse problemer, der berører borgerne, bl.a. vedrørende anerkendelse af 
faglige kvalifikationer og overførsel af pensionsrettigheder for mobile arbejdstagere, 
men at tvistbilæggelsesmulighederne i EU fortsat i vid udstrækning er fragmenterede;  
opfordrer indtrængende Kommissionen til at d rage  omsorg for, at EU’s 
lovgivningsmæssige tiltag på området alternativ tvistbilæggelse og kollektive 
retsmidler færdiggøres senest i 2012; 

4. tilskynder Kommissionen til, jf. Parlamentets opfordring i førnævnte beslutning, at 
overveje at vedtage et ”borgercharter”, som i store træk skal angive borgernes 
rettigheder, pligter og de tværnationale aspekter ved det indre marked; mener, at dette 
charter bør være umiddelbart tilgængeligt og skal anvendes som en håndbog for alle 
borgere, der flytter, arbejder eller foretager køb eller salg på tværs af grænserne;

5. opfordrer til en mere omfattende EU-lovgivningsmæssig tilgang til fremme af 
grænseoverskridende mobilitet for arbejdstagere, der sikrer borgernes rettigheder og 
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ansporer til økonomisk vækst og investeringer i menneskelig kapital og jobskabelse, 
således at de resterende hindringer for de fire friheder fjernes.


