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FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet lovordar Solvits arbete, i synnerhet andelen lösta ärenden som har 
förblivit hög (83 procent) fastän dess arbetsbörda ökade under 2008 (med 22 procent till 
1 000 ärenden) och trots att en del Solvit-centrum lider av personalbrist.

2. Europaparlamentet välkomnar att Solvits verksamhet har lett till kostnadsbesparingar för 
allmänheten och företagen i EU som uppgick till ungefär 32,6 miljoner euro år 2008.

3. Europaparlamentet påpekar att utskottet för framställningar, parallellt med sitt eget 
förfarande, hänvisar framställare till Solvit i sådana fall där det anser att en lösning 
snabbare kan uppnås genom Solvit.

4. Europaparlamentet bekräftar att Solvit är ett effektivt samarbetsnätverk som syftar till att 
på informell väg lösa problem som uppstår för allmänhet och företag i EU som en följd av 
att myndigheter tillämpar lagstiftningen för den inre marknaden felaktigt.

5. Europaparlamentet noterar att det i Solvits årsrapport för 2008 anges att Solvit mottar en 
stor mängd ”icke-Solvit”-ärenden och att detta fördröjer behandlingen av Solvit-klagomål 
i Solvit-centrumen.

6. Europaparlamentet konstaterar att det finns en rad olika instanser dit EU-medborgarna kan 
vända sig med sina problem, bland annat parlamentets utskott för framställningar, Solvit, 
Europeiska kommissionen och Europeiska ombudsmannen.

7. Europaparlamentet uppmanar Solvit att hänskjuta fall av felaktig tillämpning av 
EU-lagstiftning som är för komplexa för att Solvit ska kunna lösa dem inte bara till 
kommissionen utan också, när det är lämpligt, till parlamentets utskott för framställningar.

8. Europaparlamentet påminner om att framställningar behandlas på ett öppet och 
insynsvänligt sätt i nära samarbete med de behöriga lagstiftande utskotten, kommissionen 
och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet anser att framställningsprocessen kan bidra positivt till bättre 
lagstiftning. Parlamentet påminner om att parlamentets makt att aktivt och direkt utforma, 
se över och förbättra EU:s lagstiftning kommer att öka betydligt efter Lissabonfördragets 
ikraftträdande. Parlamentet påpekar dessutom att stärkandet av de nationella parlamentens 
roll ska beaktas.

10. Europaparlamentet konstaterar att det saknas en separat instans som följer upp 
allmänhetens klagomål från början till slut då klagomålen ju inges via olika kanaler. 
Parlamentet efterlyser bättre samordning mellan de olika instanser som är involverade i 
mottagandet och behandlingen av klagomål från allmänheten.

11. Europaparlamentet uppmanar Solvit att på sin webbplats ha en länk till parlamentets 
utskott för framställningar och också till de nationella parlamentens behöriga utskott, så 
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att allmänheten kan bli medveten om sin rätt att göra framställningar till parlamentet som 
ett sätt att få till stånd icke rättsliga prövningar och lösningar genom den politiska och 
lagstiftande processen.

12. Europaparlamentet understöder dessutom skapandet av en gemensam webbplats för 
EU-institutionerna, vilken ska ha till syfte att vara EU-medborgarna till hjälp och direkt 
hänvisa dem till den institution eller det organ som har behörighet att handlägga deras 
klagomål.
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