
PA\797200DA.doc PE430.779v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

2009/2138(INI)

27.11.2009

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget for Andragender

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om SOLVIT
(2009/2138(INI))

Ordfører: Simon Busuttil 



PE430.779v01-00 2/3 PA\797200DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\797200DA.doc 3/3 PE430.779v01-00

DA

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. Roser SOLVITs indsats, og navnlig dets løsningsrate af sager, der fortsat er høj (83 %), 
selv om arbejdsmængden steg i 2008 (med 22 % til 1 000 sager) og på trods af, at nogle 
SOLVIT-centre står over for personalemæssige problemer;

2. bemærker med tilfredsstillelse, at SOLVITs virksomhed har medført anslåede besparelser 
for europæiske borgere og virksomheder på 32,6 mio. EUR i 2008;

3. bemærker, at Udvalget for Andragender sideløbende med sin egen procedure, henviser 
personer, der har indgivet andragender, til SOLVIT, hvis det mener, at en løsning i 
individuelle sager kan nås hurtigere gennem SOLVIT;

4. erindrer om, at SOLVIT ikke er et EU organ med formelle beføjelser til at træffe 
afgørelser om EU-lovgivningen, men et frivilligt samarbejde, der er oprettet mellem de 
nationale myndigheder for uformelt at løse problemer, der opstår for borgerne og 
virksomheder som følge af offentlige myndigheders ukorrekte anvendelse af regler for 
det indre marked;

5. bemærker, at det i SOLVITs årsrapport for 2008 anføres, at SOLVIT tiltrækker et stort 
antal af "ikke-SOLVIT"-sager, hvilket øger behandlingstiden for SOLVIT-klager i 
SOLVIT-centrene;

6. opfordrer SOLVIT til ikke kun at henvise sager til Kommissionen vedrørende ukorrekt 
anvendelse af EU-lovgivning, der er for komplicerede for SOLVIT at løse, men i givet 
fald også til Parlamentets Udvalg for Andragender; 

7. erindrer om, at andragender behandles på en åben og gennemsigtig måde i et snævert 
samarbejde med de kompetente lovgivende udvalg, Kommissionen og de forskellige 
myndigheder i medlemsstaterne;

8. finder at proceduren for andragender kan bidrage positivt til et bedre lovgivningsarbejde; 
minder om, at Parlamentets beføjelser til aktivt og direkte at udforme, evaluere og 
forbedre EU-lovgivningen vil øges betragteligt efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse;

9. fastslår, at Parlamentet for nylig modtog en klage vedrørende SOLVIT, hvori klagerne 
bestred de oplysninger, der var angivet, og ikke var enige i resultatet af SOLVIT-
proceduren; understreger, at det er den eneste klage, der er modtaget vedrørende den 
periode, der er omfattet af årsrapporten for 2008;

10. bemærker, at der på SOLVIT's websted ikke er et link til Parlamentets Udvalg for 
Andragender;  anmoder SOLVIT om at tilføje et sådant link, således at borgere kan blive 
gjort opmærksomme på deres ret til at indgive andragender til Parlamentet som en måde 
at opnå udenretlige midler og løsninger gennem den politiske og lovgivningsmæssige 
proces.


