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FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att rätten att göra framställningar till Europaparlamentet 
är en av de grundläggande pelarna i det europeiska medborgarskapet och att den 
inbegriper de verktyg som behövs för att öka allmänhetens deltagande i Europeiska 
unionens beslutsprocess. I ljuset av detta måste framställningsutskottets avgörande roll
framhållas, som ett ändamålsenligt gränssnitt mellan medborgarna, parlamentet och 
kommissionen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna den roll som framställningarna 
spelar när det gäller att kontrollera EU-rättens tillämpning, och påpekar att 
framställningarna är en av de tidigaste indikatorerna på problem med koppling till 
undermåligt genomförande av EU-rätten.

3. Europaparlamentet begär på nytt att utskottet för framställningar ges tydlig information 
om de framsteg i överträdelseförfaranden som är av relevans även för oavslutade 
framställningar.

4. Europaparlamentet framhåller det betydande antal framställningar som inkommit om 
frågor med anknytning till de ekonomiska och sociala kriserna samt åtstramningspolitiken, 
vilka hotar att undergräva medborgarnas sociala rättigheter, och påminner om att EU 
måste sätta medborgarna i centrum och arbeta för deras välbefinnande.

5. Mot bakgrund av den rådande ekonomiska situationen anser Europaparlamentet att EU-
rätten måste blir ännu ändamålsenligare och effektivare, med mervärde till minimala 
kostnader och med fullt beaktande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

6. Europaparlamentet understryker att bördorna för medborgarna ständigt ökar på grund av 
osund förvaltning inom den offentliga sektorn. Parlamentet uppmanar därför med 
eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att öka ansträngningarna på detta område 
för att förbättra förvaltningen inom denna sektor och minska kostnaderna.

7. Europaparlamentet betonar att medborgare, företag och andra berörda parter förväntar sig 
ett enkelt och förutsägbart regelverk. Överdriven reglering stör konkurrenskraften och 
hämmar ekonomins tillväxt. Det är därför viktigt att minska de byråkratiska och 
administrativa bördorna. Kommissionen uppmanas att ange de lagar där 
regleringskostnaderna kan minskas.

8. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att undvika onödiga 
administrativa krav och bördor för företagen. Medlemsstaterna bör därför klart och tydligt 
framhålla vilka bestämmelser i EU-rätten som är obligatoriska samt motsvarande 
genomförandeåtgärder som parlamenten föreslår på nationell nivå, tillsammans med 
förtydliganden avseende införande av ytterligare bestämmelser (som inte ingår i EU-
rätten).
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9. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna vid införlivandet av EU-rätten i de 
nationella systemen antingen bör införliva de berörda direktivens bestämmelser på ett 
kvantitativt exakt sätt, eller bör förklara varför de anser att det är nödvändigt att utöver 
vad som krävs enligt de fastställda minimikraven i EU-rätten utvidga bestämmelser som 
är möjliga att införliva.

10. Europaparlamentet påpekar att ett av de huvudsakliga problem som medlemsstaterna ställs 
inför är de formella rättsliga kraven under faserna för utarbetandet av lagstiftning, själva 
lagstiftningsarbetet, planeringen inför lagstiftningsarbete eller antagandet av rättsakter.
Denna process för införlivande av EU-rätten kan försenas ytterligare om respektive 
regeringssammansättning ändras under dessa faser. Dessutom uppstår det också problem 
till följd av bristande samordning eller samarbete mellan avdelningar vid de administrativa 
institutioner som ansvarar för införlivandet av bestämmelser i direktiv.

11. Europaparlamentet begär en ingående, faktabaserad kostnadsnyttoanalys av 
mekanismerna för klagomål (EU Pilot, Solvit osv.).

12. Europaparlamentet understryker att den inledande testfasen för EU Pilot redan löpt ut. Det 
rör sig nu om en beprövad arbetsmetod som gör det möjligt för kommissionen, de 
medlemsstater som är involverade i projektet samt medborgarna att uppnå de resultat som 
krävs. Parlamentet konstaterar att avsaknaden av såväl klagandes delaktighet inom 
EU Pilot som tillgång för allmänheten till handlingar inom EU Pilot ses som ett stort 
problem med detta verktyg. Av dessa skäl bör klara regler för klagandes deltagande antas 
genom rättsligt bindande åtgärder.

13. Europaparlamentet efterlyser med kraft framför allt bättre samarbete och ökad effektivitet 
inom EU Pilot-projektet, i syfte att åstadkomma bättre överensstämmelse med de 
överenskomna preliminära villkoren och höja kvaliteten i både kommissionens frågor och 
medlemsstaternas svar.

14. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att hjälpa konkurrenskraftiga 
nationella institutioner att garantera adekvat införlivande och tillämpning av 
bestämmelserna i EU-rätten och att fastställa de huvudsakliga riskfaktorerna när det gäller 
att uppnå ett skyndsamt och korrekt genomförande av ny (eller delvis ändrad) lagstiftning 
samt att rekommendera vilka riskfaktorer som måste beaktas i genomförandeplanerna.
Kommissionen uppmanas också eftertryckligen att ägna större uppmärksamhet åt 
utvecklingen av den bilaterala kommunikationen mellan nationella förvaltningar och 
kommissionen samt andra former av stöd till medlemsstaterna.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge allmänheten tillgång till information 
om överträdelseärenden genom en användarvänlig databas med heltäckande information 
om överträdelser som har en anknytning till specifika EU-rättsakter eller till en 
medlemsstat.

16. Europaparlamentet anser att kommissionen bör föreslå en förordning om bestämmelserna 
om såväl förfarandena före inledandet av ett överträdelseförfarande som själva 
överträdelseförfarandena. Utformningen av dessa bestämmelser bör ske via ett samråd 
som hålls innan beslut fattas inom ramen för lagstiftningsförfarandet.
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17. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på det stadigt minskande antalet icke 
avslutade överträdelseärenden. Parlamentet välkomnar medlemsstaternas stora 
ansträngningar för att avhjälpa överträdelser utan rättsliga förfaranden.


