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FORSLAG

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

1. understreger, at mangelfuld og forsinket gennemførelse i national ret og utilstrækkelig 
anvendelse og håndhævelse af bestemmelserne medfører manglende retssikkerhed og 
forhindrer borgere og virksomheder i at drage fuld nytte af fordelene ved det indre 
marked;

2. beklager, at nogle medlemsstater undervurderer værdien af en korrekt og rettidig 
anvendelse af EU-lovgivningen; opfordrer dem indtrængende til på hensigtsmæssig vis at 
opprioritere gennemførelse i national ret og anvendelse med henblik på at undgå 
forsinkelser;

3. gør opmærksom på behovet for tættere og permanent samarbejde mellem EU-
institutionerne og de nationale myndigheder, såvel som mellem medlemsstaternes 
forvaltninger, med henblik på at sikre korrekt, virkningsfuld og rettidig gennemførelse af 
EU-retten og på at afdække problemer med gennemførelsen på et tidligt stadie;

4. fremhæver behovet for obligatoriske sammenligningstabeller, der indeholder detaljerede 
oplysninger om nationale gennemførelsesforanstaltninger, for at sikre en mere effektiv 
overvågning af gennemførelsen i national ret og anvendelsen af EU-lovgivningen;

5. opfordrer indtrængende til at styrke Parlamentets rolle i forbindelse med anvendelsen, 
håndhævelsen og overvågningen af bestemmelserne vedrørende det indre marked; støtter 
idéen om et årligt forum for det indre marked;

6. foreslår, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter anvender de nye 
samarbejdsrammer, som er indført med Lissabontraktaten, og foretager årlige 
gennemgange af gennemførelsesprocessen på et udvalgt område inden for det indre 
marked; mener, at Kommissionen og de nationale myndigheder skal gøre deres yderste for 
at tage hensyn til resultaterne af undersøgelsesprocessen;

7. er af den opfattelse, at informationssystemet for det indre marked, der på nuværende 
tidspunkt anvendes i forbindelse med tjenesteydelser, bør udvides til at omfatte andre 
sektorer i den hensigt at forbedre det administrative samarbejde;

8. understreger den centrale rolle, som resultattavlen for det indre marked og resultattavlen 
for forbrugermarkederne spiller i forbindelse med en mere effektiv anvendelse af 
overvågnings- og benchmarking-instrumenter, der udgør en vigtig indirekte 
kontrolmekanisme; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for 
tilstrækkelig finansiering og personale, så det sikres, at resultattavlen for 
forbrugermarkederne kan udvikles yderligere;

9. opfordrer Kommissionen til, i tilfælde hvor det er nødvendigt og andre midler har vist sig 
utilstrækkelige, ikke at tøve med at gribe til overtrædelsesprocedurer vedrørende 
manglende meddelelse af gennemførelsesforanstaltninger, jf. artikel 260 i traktaten om 
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Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF); opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at anvende de nye bestemmelser i artikel 260, stk. 3, i TEUF i ethvert tilfælde, hvor det 
vil være hensigtsmæssigt for en virkningsfuld og rettidig gennemførelse af EU-retten;

10. opfordrer med henblik på at sikre større gennemsigtighed Kommissionen til at fremlægge 
flere oplysninger om overtrædelsesprocedurer, herunder bl.a. dens bevæggrunde for at 
åbne eller afslutte en sag;

11. opfordrer Kommissionen til at overveje innovative mekanismer, såsom den gensidige 
evalueringsprocedure der fastlagt i servicedirektivet, for at sikre en mere effektiv 
anvendelse af EU-lovgivningen;

12. opfordrer MEP'erne og de nationale myndigheder til at fremme Borgernes Vejviserservice 
og anvendelse af alternative konfliktløsningsinstrumenter og uformelle 
problemløsningsmekanismer, såsom SOLVIT, som er underudnyttede trods deres store 
potentiale, samt den fælles webside ("Dit Europa"-portalen); opfordrer til, at deres 
kapacitet øges gennem tildeling af ekstra finansielle og menneskelige ressourcer;

13. opfordrer de medlemsstater, der ikke deltager i EU-Pilot, til at deltage i dette nye 
samarbejdsinitiativ for dermed yderligere at rationalisere overtrædelsesprocedurerne; 
anmoder Kommissionen om at indføje mere detaljerede oplysninger om EU-Pilots 
indvirkning på styringen af overtrædelsesprocedurer i sin årlige rapport om kontrol med 
gennemførelsen af EU-retten;

14. understreger nødvendigheden af hurtigt at opnå større retssikkerhed og klarhed i 
kontraktforhold og adgang til passende, overkommelige og effektive klagemuligheder, 
herunder en EU-ordning for kollektive klagemuligheder og alternative mekanismer for 
bilæggelse af tvister;

15. tilskynder medlemsstaterne til at styrke deres indsats til fordel for korrekt gennemførelse 
og sikring af efterlevelsen af EU-retten på de områder, der udgør kernen i det indre 
marked, såsom servicedirektivet, lovgivningen om offentlige indkøbskontrakter og 
direktivet om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
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