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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. glæder sig over Kommissionens rapport "The Single Market through the lens of the 
people" (det indre marked i befolkningens øjne) (SEK(2011)1003) som et nyttigt redskab 
både til at kommunikere borgernes vigtigste problemer til de politiske beslutningstagere 
og til at oplyse borgerne og virksomhederne om, hvilke problemer de risikerer at møde på 
det indre marked;

2. bifalder "kvikskrankerne", der forenkler adgangen til information om erhvervsmuligheder 
i medlemsstaterne, idet de gennem et enkelt nationalt kontaktpunkt centraliserer alle 
formaliteter, der er nødvendige for etablering af en virksomhed;

3. glæder sig over den positive rolle, som SOLVIT, Dit Europa – Råd og Vink, Enterprise 
Europe Network, de europæiske forbrugercentre, Europe Direct-kontaktcentret og Den 
Europæiske Beskæftigelsestjeneste har spillet med hensyn til at finde løsninger på reelle 
problemer på det indre marked; opfordrer Kommissionen til at finde måder at forbedre 
koordineringen af disse tjenester på og undgå dobbeltarbejde og overlapning af ressourcer;

4. opfordrer Kommissionen til at fokusere på at oprette en kvikskranke for borgere og 
forbrugere gennem Kommissionens repræsentationskontorer i alle medlemsstater; er af 
den opfattelse, at en kvikskranke i hver medlemsstat reelt ville bidrage til at gøre det indre 
marked mere tilgængeligt for borgerne, forbrugerne og virksomhederne;

5. bemærker, at Parlamentets Udvalg for Andragender har modtaget et stort antal 
andragender vedrørende de problemer, som borgerne møder på det indre marked, særlig 
med hensyn til ukorrekt gennemførelse af EU-lovgivningen; opfordrer Kommissionen til 
at medtage resultaterne af de andragender, der er indgivet til Udvalget for Andragender, i 
sin rapport; understreger, at proceduren for andragender bør bruges bedre til at forbedre 
EU's lovgivningsproces, bl.a. ved at gøre borgerne mere bevidste om deres ret til at 
indgive andragender;

6. opfordrer Kommissionen til at identificere den vigtigste EU-lovgivning om hvert af de 
problemer, der er blevet fremhævet, med henblik på at give borgerne, forbrugerne og 
virksomhederne brugbare oplysninger og en bedre forståelse for rapporten;

7. opfordrer Kommissionen til i fremtidige rapporter at fremhæve, hvilke tilhørende 
foranstaltninger den helt tydeligt er ansvarlig for, såsom at træffe rettidige og 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af ukorrekt gennemførelse af EU-lovgivningen 
i medlemsstaterne, at sikre korrekt gennemførelse af EU-lovgivningen og at gennemgå 
utilstrækkelig lovgivning;

8. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en tabel for hvert af de fremhævede problemer 
med anførelse af, hvilke aktører der er ansvarlige for at finde løsninger til hver af de 
grundlæggende årsager;
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9. opfordrer Kommissionen til at finde måder at sammenlægge rapporten om 
unionsborgerskab med rapporten "The Single Market through the lens of the people" (det 
indre marked i befolkningens øjne) på i fremtiden med henblik på at undgå dobbeltarbejde 
og forvirring og forhindre risikoen for, at problemer og løsninger bliver adskilt;


