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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. Roser SOLVITs indsats, 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 lider under underbemanding;

2. glæder sig over, at SOLVITs virksomhed har resulteret i 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, i de tilfælde hvor det mener, at en 
løsning kan nås hurtigere gennem SOLVIT;

4. anerkender effektiviteten af SOLVIT som et samarbejdsnet, der uformelt forsøger at løse 
problemer, der opstår for EU-borgere 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, og at dette øger behandlingstiden for SOLVIT-klager i 
SOLVIT-centrene;

6. bemærker, at der er forskellige enheder, som EU-borgere kan forelægge deres problemer 
til, herunder Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender, SOLVIT, Kommissionen og 
Den Europæiske Ombudsmand;

7. anmoder SOLVIT om 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;

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

9. 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; 
minder ligeledes om, at de nationale parlamenters styrkede rolle skal tages i betragtning;

10. konstaterer, at der ikke er en enkelt enhed, der er ansvarlig for opfølgningen på borgeres 
klager fra start til slut, eftersom klager indgives gennem forskellige kanaler; opfordrer til 
en større koordinering blandt de forskellige enheder, der arbejder med at modtage og 
behandle klager fra borgere; 

11. anmoder SOLVIT om på dets websted at have et link til Parlamentets Udvalg for 
Andragender samt til de relevante udvalg i de nationale parlamenter, således at borgere 
kan blive gjort opmærksomme på deres ret til at indgive andragender til Parlamentet som 
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en måde at opnå udenretlige midler og løsninger gennem den politiske og 
lovgivningsmæssige proces;

12. støtter endvidere udviklingen af et fælles websted for de europæiske institutioner med 
henblik på at bistå EU-borgere og henvise dem direkte til den institution eller det organ, 
der er kompetent til at tage sig af deres klage.
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