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FORSLAG

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

1. støtter Kommissionens idé om med akten for det indre marked at starte en bred og 
pragmatisk debat i hele Europa om fordelene og ulemperne ved det indre marked og 
anmoder Kommissionen om at sikre en effektiv gennemførelse af de regler for det indre 
marked, der letter den administrative byrde, som hviler på borgerne; 

2. udtrykker tilfredshed med at give EU-borgerne en central placering i det indre marked 
som primus motorer for det økonomiske genopsving i Europa, der kunne genskabe tilliden 
til det indre marked;  

3. deler overbevisningen om, at den vellykkede etablering af det europæiske indre marked 
bør danne basis for fuldendelsen af den politiske og økonomiske integrationsproces;

4. tilslutter sig målsætningen om sammen at etablere et indre konkurrencedygtigt marked på 
europæisk plan og deler ønsket om en mere ambitiøs social markedsøkonomi, der kan 
tackle de udfordringer, vi står over for i dag, skabe nye jobmuligheder og fremme en 
intelligent, grøn og inklusiv vækst, som er til gensidig fordel for erhvervsliv og borgere;

5. udtrykker tilfredshed med Kommissionens opfordring til medlemsstaterne om, at disse 
reducerer deres gennemførelsesunderskud i forbindelse med direktiverne for det indre 
marked til 0,5 % og fremsender deres sammenligningstabeller samtidig med 
oplysningerne om gennemførelsesforanstaltningerne;

6. gentager sine krav om en konsekvent reduktion af varigheden af de 
overtrædelsesprocedurer, som Kommissionen indleder med henblik på at sikre, at 
medlemsstaterne overholder EU-lovgivningen, men beklager på det kraftigste, at disse 
procedurer ikke har nogen direkte virkninger for EU-borgere, der måtte have været ofre 
for manglende håndhævelse af EU-lovgivningen;

7. fremhæver, at medlemsstaterne har pligt til at overtage og gennemføre EU-lovgivningen 
vedrørende det indre marked og EU-borgernes hertil knyttede rettigheder;

8. støtter Kommissionens ønske om at styrke høringen af civilsamfundet (relevante ngo'er, 
fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer mv.) ved forberedelsen af lovtekster vedrørende 
det indre marked;

9. mener, at ordningen vedrørende andragender kan bidrage positivt til at forbedre borgernes 
holdning til det indre marked;

10. er af den opfattelse, at EU bør ændre borgernes indstilling til det indre marked ved at gøre 
befolkningen opmærksom på og i stand til at forstå de fordele, dette marked frembyder;

11. opfordrer Kommissionen til at indføre et klart og lettilgængeligt "borgercharter" om retten 
til at bo og arbejde overalt i EU og til at etablere en flersproget målrettet portal om daglige 
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problemer, som borgerne støder på, når de flytter, går på indkøb eller gør forretninger over 
hele Europa, og om de sociale, sundhedsmæssige, forbrugerbeskyttelsesrelaterede og 
miljømæssige beskyttelsesnormer, som de kan sætte deres lid til;

12. anmoder om en reel styrkelse af kvikskrankerne "Dine rettigheder i EU" for borgere, der 
søger rådgivning eller ønsker at udnytte deres klagemuligheder, for derved at gøre det 
indre marked umiddelbart nærværende for EU-borgerne, og mener, at også Europa-
Parlamentet bør bidrage direkte hertil som led i sin kommunikationsstrategi;

13. opfordrer Kommissionen til at fremsætte praktiske forslag til styrkelse af 
forbrugerbeskyttelsen mod illoyal handelspraksis over for små virksomheder og de 
enkelte borgere;

14. tilråder, at der indføres alternative tvistbilæggelsesmekanismer inden for rammerne af det 
indre marked, idet der åbnes mulighed for at benytte sig af disse ved en onlineprocedure;

15. noterer sig den positive rolle, som SOLVIT spiller med hensyn til omkostningsbesparelser 
for EU-borgerne og løsningen at uformelle problemer, der påføres borgere og erhvervsliv 
som følge af de offentlige myndigheders misfortolkning af lovgivningen vedrørende det 
indre marked;

16. følger med særlig interesse alle bestræbelser på at etablere et moderne og mere effektivt 
transportnet i EU, som forkorter afstandene, bringer EU-borgerne tættere på hinanden og 
bidrager til at styrke samhørighedsforholdet og medborgerskabsfølelsen;

17. mener, at en forbedring af forbrugerbeskyttelsesordningerne og databeskyttelsen i hele EU 
kan sikre forbrugernes tillid til grænseoverskridende onlinetransaktioner;

18. understreger, at den endelige etablering af det indre marked bør ske under fuld 
overholdelse af EU-borgerens rettigheder, således som de er indskrevet i chartret om 
grundlæggende rettigheder.


