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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet er en af 
grundpillerne i unionsborgerskabet, idet den giver redskaberne til at øge offentlighedens 
deltagelse i Den Europæiske Unions beslutningsproces, og understreger i lyset heraf 
Udvalget for Andragenders afgørende rolle som bindeled mellem borgerne, Parlamentet 
og Kommissionen;

2. opfordrer Kommissionen til at anerkende den rolle, som andragender spiller i kontrollen 
med anvendelsen af EU-retten, og påpeger, at andragender er et af de første tegn på 
problemer, der har relation til en dårlig gennemførelse af EU-lovgivningen;

3. gentager sin tidligere anmodning om, at Udvalget for Andragender får klare oplysninger 
om, på hvilket stadie de traktatbrudsprocedurer, der også er omfattet af åbne andragender, 
befinder sig;

4. fremhæver det betydelige antal andragender, der er modtaget om spørgsmål vedrørende 
den økonomiske og sociale krise og de økonomiske stramninger, som risikerer at 
underminere borgernes sociale rettigheder, og minder om, at Europa er nødt til at sætte 
borgerne i centrum og arbejde for deres velfærd;

5. mener, at EU-lovgivningen i lyset af den nuværende økonomiske situation skal være 
endnu mere effektiv, give fordele med minimale omkostninger og være i fuld 
overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet;

6. understreger, at en dårlig forvaltning af en offentlig sektor medfører stadig flere byrder
for borgerne; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at
gøre en større indsats på dette område med henblik på at forbedre forvaltningen af denne 
sektor og reducere omkostningerne; 

7. understreger, at borgere, virksomheder og andre interessenter forventer en enkel og 
forudsigelig lovgivning; anfører, at overdreven regulering skader konkurrenceevnen og 
forsinker den økonomiske vækst; påpeger derfor, at det er nødvendigt at mindske 
bureaukratiet og de administrative byrder, og opfordrer Kommissionen til at identificere 
de dele af lovgivningen, hvor de lovgivningsmæssige omkostninger kan reduceres;

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at undgå unødvendige administrative krav og 
byrder for virksomhederne; medlemsstaterne bør derfor klart identificere de ufravigelige 
bestemmelser i EU-lovgivningen og de foranstaltninger til gennemførelse heraf, der
foreslås af parlamenterne på nationalt plan, sammen med præciseringer angående 
indførelse af yderligere bestemmelser (som ikke er angivet i EU-lovgivningen);

9. mener, at medlemsstaterne, når de gennemfører EU-lovgivningen i det nationale system, 
enten bør gennemføre direktivets bestemmelser kvantitativt nøjagtigt eller forklare, 
hvorfor de mener, at det er nødvendigt at udvide bestemmelserne ud over, hvad der følger 
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af de i EU-retten fastlagte minimumskrav;

10. påpeger, at et af de største problemer for medlemsstaterne er de formelle retlige krav på 
stadierne udarbejdelse, lovgivning, planlægning eller vedtagelse af retsakter; bemærker, 
at processen med gennemførelse af EU-lovgivningen kan trække endnu mere ud, hvis der 
sker ændringer i regeringens sammensætning på de nævnte stadier; desuden opstår der 
også problemer som følge af manglende koordinering eller samarbejde mellem 
forskellige afdelinger i de administrative organer, der er ansvarlige for gennemførelsen af 
direktivbestemmelserne;

11. anmoder om en detaljeret vurdering af de faktiske fordele og omkostninger ved 
klagemekanismerne (EU Pilot, Solvit osv.);

12. understreger, at den første eksperimenterende fase af EU Pilot allerede er overstået, og at 
der nu er tale om en afprøvet arbejdsmetode, der gør det muligt for Kommissionen, de 
medlemsstater, der deltager i projektet, og borgerne at opnå de nødvendige resultater; 
bemærker, at det betragtes som et væsentligt problem med EU Pilot, at klagerne ikke 
involveres, og at der ikke er adgang til aktindsigt inden for EU Pilot; der bør derfor
vedtages klare regler om klageres deltagelse gennem juridisk bindende foranstaltninger;

13. opfordrer indtrængende til, at man først og fremmest forbedrer samarbejdet i og 
effektiviteten af EU Pilot-projektet, overholder de forsøgsvis aftalte vilkår mere nøje og 
forbedrer kvaliteten af Kommissionens spørgsmål og medlemsstaternes svar;

14. opfordrer indtrængende Kommissionen til at hjælpe konkurrencedygtige nationale 
institutioner med at sikre en korrekt gennemførelse og anvendelse af EU-reglerne og til at 
finde frem til de væsentligste risikofaktorer for en rettidig og korrekt gennemførelse af ny 
(eller delvis ændret) lovgivning samt til at anbefale, hvilke risikobegrænsende faktorer 
der skal medtages i gennemførelsesplanerne; man bør også være mere opmærksom på 
udviklingen af kommunikationen mellem de nationale forvaltninger og mellem disse og 
Kommissionen og andre former for bistand til medlemsstaterne;

15. opfordrer Kommissionen til at give offentligheden adgang til oplysninger om 
traktatbrudssager gennem en brugervenlig database, der giver omfattende oplysninger om 
overtrædelser i relation til specifikke EU-retsakter eller en medlemsstat;

16. mener, at Kommissionen bør foreslå en forordning, der indeholder reglerne om 
traktatbrudsproceduren og proceduren forud herfor; disse regler bør udvikles gennem en 
høringsproces forud for lovgivningsprocessen;

17. er opmærksom på, at antallet af verserende traktatbrudssager er konstant faldende; det 
værdsættes, at medlemsstaterne bestræber sig meget på at afhjælpe overtrædelser uden en 
retssag.


