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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om undersøgelse af det indre marked - Tackling af barrierer og ineffektivitet ved hjælp 
af bedre gennemførelse og håndhævelse
(2007/2024 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råd om en dagsorden for 
EU's borgere - Et resultatorienteret EU (KOM(2006)0211),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om et indre marked for 
borgerne - Situationsrapport til Det Europæiske Råds forårsmøde i 2007 
(KOM(2007)0060),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde om 
gennemførelsen af den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse - "Et 
gennemførelsesår" (KOM(2006)0816),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den årlige 
politikstrategi for 2008 (KOM(2007)0065),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om det indre marked for varer: en hjørnesten 
i Europas konkurrenceevne (KOM(2007)0035),

– der henviser til grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen (KOM(2006)0744),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en strategisk 
gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union 
(KOM(2006)0689),

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 8.-9. marts 
2007,

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2007 om socialydelser af almen interesse i Den 
Europæiske Union1,

– der henviser til Berlin-erklæringen af 25. marts 2007,

– der henviser til Kommissionens Economic Paper nr. 271 "Steps towards a deeper 
economic integration: the Internal Market in the 21st century – A contribution to the 
Single Market Review",

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0070.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

A. A. der henviser til, at det indre marked har bidraget til økonomisk fremgang og 
jobskabelse og været til gavn for forbrugerne, og at det spiller en vigtig rolle i forbindelse 
med opfyldelse af målene i Lissabon-strategien,

B. der henviser til, at det mål at skabe social samhørighed fremhæves i Lissabon-strategien, 
og at dette mål forudsætter en tydeligere integration af den sociale dimension i EU's 
sektorspecifikke politikker,

C. der henviser til, at Lissabon-strategien vil føre til strukturelle reformer i medlemsstaterne 
og til åbning af markeder, men at den også vil øge behovet for regulering for at sikre fair 
konkurrence,

D. der henviser til, at der stadig er behov for at forbedre det indre markeds funktion,

E. der henviser til, at der er behov for at forbedre funktionen og åbningen af 
netværksindustrier som f.eks. transport, telekommunikation, posttjenester, energi og 
transport,

F. der henviser til, at der er behov for at reducere virksomhedernes administrative byrde, 
navnlig hvad angår SMV'er,

G. der henviser til, at globalisering og den internationale sammenhæng er vigtige faktorer for 
udformningen af effektive politikker for det indre marked,

H. der henviser til, at Kommissionen skal tage fuldt hensyn til udvidelsen af EU i forbindelse 
med gennemførelse af politik for det indre marked,

Indledning

1. glæder sig over Kommissionens arbejde med at undersøge det indre marked og 
understreger vigtigheden af at inddrage samtlige berørte parter i processen;

2. ønsker, at arbejdsrelationerne med de nationale parlamenter styrkes, således at det indre 
markeds udfordringer og fordele bliver tydeligere for de nationale repræsentanter for 
medlemsstaternes borgere; 

De berørte parters øgede tillid til det indre marked:

3. vurderer, at de nye initiativer til politikker burde støtte sig mere til en analyse af de 
specifikke problemer, der er i hver enkelt erhvervssektor; 

4. minder om, at det, eftersom social samhørighed er et af de vigtigste elementer i indre 
marked, er vigtigt at øge borgernes tillid ved at fremme fælles sociale mål i 
medlemsstaterne som f.eks. gode job, lige muligheder for alle, sundheds- og 
miljøbeskyttelse med respekt for den kulturelle diversitet i Europa; opfordrer 
Kommissionen til se det som sin opgave at beskytte Europa på disse områder og i den 
forbindelse undgå reguleringsmæssig konkurrence mellem medlemsstaterne;
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5. understreger, at en god politik for det indre marked har grundlæggende betydning for 
fremme af innovation gennem øget konkurrence og for et virksomhedsvenligt miljø 
(særlig vigtigt for SMV'erne);

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at vedtage en global strategi for intellektuelle 
ejendomsrettigheder og yderligere øge beskyttelsen af disse rettigheder med henblik på at 
støtte innovation, promovere Europas industrielle kapacitet og fremme væksten; 
understreger betydningen af at oprette et EF-patent samt en domstolsordning, som i sidste 
instans henhører under EF-Domstolen; tager Kommissionens meddelelse af 3. april om 
forbedring af patentsystemet i Europa til efterretning;

7. understreger vigtigheden af at sikre effektive mekanismer i det indre marked til 
bekæmpelse af svindel og krænkelse af ophavsret;

8. mener, at det er af største vigtighed at tackle klimaændringen og sikre bæredygtig vækst, 
og at en politik for det indre marked til fremme af vedvarende, sikker og 
konkurrencedygtig energi er yderst vigtig for at kunne opnå dette; glæder sig over 
konklusionerne fra Det Europæiske Råds forårsmøde i 2007; beklager ikke desto mindre, 
at atomkraftens bidrag kun fremhævedes i mindre grad;

9. glæder sig over Kommissionens initiativer, hvis formål er at identificere fælles principper 
for tjenesteydelser af almen interesse og præcisere de uklare punkter inden for 
sundhedspleje og sociale tjenesteydelser af almen interesse i det indre marked;

10. understreger vigtigheden af, at forbrugerne har tillid til grænseoverskridende handel, og 
glæder sig derfor over Kommissionens grønbog om gennemgang af 
forbrugerlovgivningen; konstaterer, at de nuværende klausuler om 
minimumsharmonisering er en kilde til juridisk usikkerhed for virksomhederne og 
forbrugerne; mener uden dog at ville forsøge at forudsige høringens resultater, at 
løsningen med den kombinerede strategi med et horisontalt værktøj ser ud til at være den 
mest velegnede til at øge forbrugernes tillid;

11. understreger, at offentlige kontrakter skal tildeles på fair og gennemsigtig vis under 
overholdelse af reglerne på området, og at de også kan være med til at fremme innovation 
og teknologisk udvikling; anmoder Kommissionen om at lette SMV’ernes adgang til 
offentlige kontrakter;

12. er af den opfattelse, at varernes frie bevægelighed har afgørende betydning for 
enhedsmarkedets effektivitet, og glæder sig derfor over Kommissionens initiativ til at 
forbedre det indre markeds funktion på dette område;

13. mener, at uformelle netværk såsom Solvit og ECC-Net (European Consumer Centres 
Network) er et vigtigt supplement til de formelle og retlige værktøjer, som borgere og 
virksomheder har til rådighed, og glæder sig over initiativet til etablering af et 
informationsnetværk for det indre marked;

Reduktion af de administrative byrder
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14. glæder sig over Kommissionens initiativer til at reducere de administrative byrder og 
opfordrer indtrængende til en yderligere indsats med henblik herpå; understreger 
vigtigheden af at skabe den rette balance mellem markedernes åbenhed og regulering;

15. understreger, at gensidig anerkendelse er en af søjlerne i det indre marked, som skal ses i 
forhold til den nødvendige tilnærmelse af lovgivningerne på visse nøgleområder;

16. understreger dog, at det indre marked i det 21. århundrede bør have nødvendige og 
passende regler; insisterer derfor på en yderligere harmonisering på disse nøgleområder, 
navnlig finansielle detailtjenesteydelser (herunder betalingsmidler) og skat, og opfordrer 
Kommissionen til på sidstnævnte område at planlægge indførelse af en europæisk 
selskabsskat;

17. gør opmærksom på, at "bedre" ikke blot betyder "mindre" lovgivning, og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at foreslå nye bestemmelser for derigennem at gøre 
markedet mere åbent og konsolidere og forenkle lovgivningen;

18. mener, at Kommissionens konsekvensanalyser bør være mere overensstemmende og tage 
hensyn til alle de berørte parters udtalelser, og glæder sig derfor over nedsættelsen af 
Kommissionens Udvalg for Konsekvensanalyse og opfordrer det til at offentliggøre disse 
udtalelser; opfordrer Parlamentet til at udarbejde flere konsekvensanalyser til støtte for
sine forslag;

19. minder om, at der bør foretages efterfølgende evaluering af lovgivningen for at sikre, at 
reglerne fungerer efter hensigten, og fremhæve enhver uforudset negativ virkning;

20. er enig med Kommissionen i, at samregulering og selvregulering er værktøjer, der kan 
supplere lovgivningsmæssige initiativer på nogle områder; 

21. mener, at medlemsstaterne er ansvarlige for at forbedre gennemførelse af ny EU-
lovgivning, og glæder sig over de forbedrede resultater for gennemførelse på nationalt 
plan og det nye mål at nedsætte gennemførelsesunderskuddet til 1 %, som blev fastsat på 
Det Europæiske Råds forårsmøde; understreger vigtigheden af at udvide og forbedre det 
administrative samarbejde mellem de kompetente nationale myndigheder;

Den internationale dimension

22. understreger, at det er vigtigt at skabe lige vilkår i det indre marked, og at et 
velfungerende indre marked giver Europa konkurrencemæssige fordele i vor globaliserede 
verden;

23. opfordrer Kommissionen til i sin udarbejdelse af interne politikker systematisk at evaluere 
og tage hensyn til sammenlignelige politikker, som føres af EU's store samhandelspartnere 
(USA, Rusland, Kina, Indien, Brasilien, Japan ...);

24. understreger, at politiske initiativer ikke må sænke de europæiske standarder, hvis de skal 
føre til øget konkurrenceevne, og minder om vigtigheden af at indlede en konstruktiv og 
afbalanceret dialog om lovgivning med de eksterne partnere;
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25. henstiller til Kommissionen at udvise forsigtighed ved enhver reform, den foretager af 
EU’s lovgivningsmæssige beskyttelsesklausuler mod ukontrolleret globalisering, og 
understreger, at EU’s nuværende handelspolitiske instrumenter er effektive og yderst 
vigtige for vækst og jobskabelse i en hurtigt skiftende verdensøkonomi, og at denne 
reformproces helt og aldeles afhænger af forhandlingerne i WTO under Doha-runden;

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Det indre marked eller det fælles marked er og bliver det vigtigste element i EU's opbygning. 
Det er en af EU’s største succeser. De fire rettigheder om fri bevægelighed, der gælder for det 
indre marked, er drivkraften bag den sociale markedsøkonomi. Gennemførelsen af det indre 
marked er dog ikke fuldendt, for der er tale om en vedvarende proces, idet markedet hele 
tiden udvides i en globaliseret og omskiftelig verden.

Udvidelse og gennemførelse af det indre marked er nødvendig og afgørende for de kommende 
år. Et Europa i det 21. århundrede bør skabe et åbent og fuldt ud effektivt indre marked, 
gennemføre de fire rettigheder i praksis, styrke solidariteten, give mulighed for individuelle 
og kollektive succeser og bidrage til bæredygtig udvikling. Kommissionens undersøgelse af 
det indre marked sker derfor på det rigtige tidspunkt.

Til trods for, at EU er vokset fra seks til syvogtyve medlemsstater og har skabt en 
integrationsproces, der anvendes som model andre steder i verden, mangler den stadig at løse 
krisen vedrørende tillid til det indre marked. Borgerne i EU's medlemsstater har nemlig ikke 
fuld tillid til det indre marked eller EU’s andre fælles politikker.

Det indre marked er imidlertid et instrument til solidaritetsskabelse gennem integration. 
Social fremgang kan ikke opnås uden at skabe velstand og arbejdspladser - og det er netop 
vores mål.

Udvidelsen af det indre marked bør tilgodese europæisk samhørighed, modernisering og 
konvergens af vores økonomier og social beskyttelse af EU-borgerne. Der er flere områder, 
hvor fordelene ved det indre marked ikke er tydelige. Denne betænkning fremhæver i den 
sammenhæng områder som bl.a. tjenesteydelser af almen interesse, socialområdet, finansielle 
detailtjenesteydelser, forbrug, skat, energi, arbejdstagernes mobilitet og intellektuel 
ejendomsret.

Social samhørighed er en integrerende del af det indre marked. Hvorvidt der opnås social 
samhørighed eller ej afhænger af arbejdstagerne. Denne betænkning her derfor til formål at 
minde om vigtigheden af at fjerne restriktionerne for arbejdstagernes frie bevægelighed og 
generelt øge borgernes tillid ved at fremme fælles sociale mål i medlemsstaterne som f.eks. 
gode job, lige muligheder for alle og sundheds- og miljøbeskyttelse samt ved at respektere 
medlemsstaternes kulturelle diversitet. I forbindelse med udvidelsen af det indre marked bør 
man sørge for at begrænse konsekvenserne af den reguleringsmæssige konkurrence på 
socialområdet mellem medlemsstaterne.

Ordførerne mener i den sammenhæng, at Kommissionen er nødt til at afklare situationen med 
hensyn til offentlige tjenesteydelser.

Tjenesteydelser af almen interesse anerkendes som en af søjlerne i den europæiske 
samfundsmodel. Idet tjenesteydelser af almen interesse anses for at danne grundlag for social 
og territoriel samhørighed i EU, og tjenesteydelser af høj kvalitet menes at være en vigtig 
støtte for så vidt angår økonomisk udvikling og jobskabelse, er ordføreren af den opfattelse, at 
Kommissionen bør foreslå et charter om tjenesteydelser af almen interesse uden dog at 
foregribe Parlamentets arbejde. Ordføreren mener endvidere, at der bør vedtages en officiel 
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tekst, hvori konceptet om fælles værdi, der nævnes i EF-traktatens artikel 16, udbygges og de 
principper og vilkår, der gør det muligt for udbydere af tjenesteydelser af almen interesse af 
levere disse, forklares udtrykkeligt, og som kan anvendes som henvisning i forbindelse med 
bestræbelserne på at skabe balance mellem deres økonomiske dimension og sociale 
dimension.

Endvidere rejser ordføreren spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at udarbejde et 
rammedirektiv om disse tjenester, som fuldt ud respekterer subsidiaritetsprincippet og 
medlemsstaternes kompetencer med hensyn til planlægning og finansiering af tjenesteydelser 
af almen økonomisk interesse.

Under alle omstændigheder minder Parlamentet om at få gennemført sektorspecifikke 
initiativer inden for sundhedstjenester og sociale tjenesteydelser af almen interesse.

Det indre marked er blevet en så naturlig del af borgernes hverdag, at de ikke længere er klar 
over de fordele, det giver dem. Det er af afgørende betydning at give borgerne flere 
valgmuligheder ved tilbyde dem kvalitetsprodukter og flere muligheder for at handle på tværs 
af grænserne. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse glæder sig i den 
anledning over den seneste grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen, der indgår i 
strategien for forbrugerbeskyttelse. Dette vil blive den vigtigste opgave for kommissæren for 
forbrugerbeskyttelse, indtil Kommissionens mandat udløber. Denne grønbog fortjener vores 
fulde opmærksomhed. Anvendelse heraf vil kunne skabe større tillid til og konvergens i det 
indre marked. Som Kommissionen har konstateret, har de otte direktiver, der er gennemgået, 
ikke ført til det forventede resultat, og ordføreren spørger sig selv, om dette ikke skyldes deres 
lave harmoniseringsgrad. Forskellene i gennemførelsen skaber blot større mistillid. For at øge 
tilliden til det indre marked kræves det, at vi reflekterer og tænker længere end de nuværende 
bestemmelser om minimumsharmonisering.

Forbrugernes tillid er også forbundet med varernes frie bevægelighed. I dag udgør de ikke-
harmoniserede sektorer stadig 50 % af det indre marked. Disse sektorer er altid underlagt 
nationale tekniske regler, der indebærer væsentlige administrative omkostninger. Det har 
skabt interesse for at støtte de foranstaltninger, som Kommissionen forelagde den 13. februar 
2007 med henblik på at forbedre de nuværende regler og principper for markedet for varer og 
øge kontrollen med og effektivisere anvendelsen af disse. Disse foranstaltninger kan samlet 
set øge borgernes tillid til det indre markeds funktion og merværdi.

I nærværende betænkning opfordres Kommissionen endvidere til at vedtage en strategi for de 
intellektuelle ejendomsrettigheder samt til at udarbejde en strategi for europæiske patenter. 
Disse danner grundlag for de kulturelle industriers økonomi og sikrer fremme af kulturel 
diversitet. Deres ordfører noterer sig den seneste meddelelse fra Kommissionen om 
forbedring af patentsystemet i Europa og insisterer på betydningen af at oprette et EF-patent 
samt en domstolsordning, som i sidste instans henhører under EF-Domstolen.

Med hensyn til det økonomiske aspekt understreges der i betænkningen, at det er vigtigt med 
en harmonisering, der i højere grad tilskyndes af de finansielle detailtjenesteydelser og 
navnlig betalingsmidler. Desuden betyder det forhold, at der på skatteområdet ikke er 
fuldstændig harmonisering, at gennemførelsen af det indre marked bremses og EU's 
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konkurrenceevne forringes, hvilket tilsammen gør det svært for virksomhederne at overskue 
det miljø, de opererer i. Det er navnlig Parlamentet, der godkender Kommissionens ideer om 
indførelse af en europæisk selskabsskat.

Ordføreren glæder sig over den ambitiøse aftale, der blev indgået i Rådet den 9. marts 2007 
vedrørende energiområdet og bekæmpelse af klimaændringen, og ser den som et skridt i 
retning af en europæisk energipolitik. Han beklager ikke desto mindre, at aftalen ikke i 
tilstrækkelig grad tager hensyn til atomenergiens bidrag til opfyldelse af EU’s energi- og 
miljøpolitiske mål. Han understreger endvidere, at det i forbindelse med det indre marked er 
nødvendigt at udvikle forbundne netværk.

Med hensyn til det økonomiske aspekt understreges der i betænkningen, at det er vigtigt med 
en harmonisering, der i højere grad tilskyndes af de finansielle detailtjenesteydelser og 
navnlig betalingsmidler. Desuden betyder det forhold, at der på skatteområdet ikke er 
fuldstændig harmonisering, at gennemførelsen af det indre marked bremses og EU's 
konkurrenceevne forringes, hvilket tilsammen gør det svært for virksomhederne at overskue 
det miljø, de opererer i. Det er navnlig Parlamentet, der godkender Kommissionens ideer om 
indførelse af en europæisk selskabsskat.

Ordføreren glæder sig over den ambitiøse aftale, der blev indgået i Rådet den 9. marts 2007 
vedrørende energiområdet og bekæmpelse af klimaændringen, og ser den som et skridt i 
retning af en europæisk energipolitik. Han beklager ikke desto mindre, at aftalen ikke i 
tilstrækkelig grad tager hensyn til atomenergiens bidrag til opfyldelse af EU’s energi- og 
miljøpolitiske mål. Han understreger endvidere, at det i forbindelse med det indre marked er 
nødvendigt at udvikle forbundne netværk.

Det er derfor nødvendigt at identificere de sektorer, hvor der har vist sig at være behov for 
større eller fuld harmonisering. Som tidligere nævnt opfordrer ordføreren derfor 
Kommissionen til på fællesskabsplan at forsøge at opnå harmonisering inden for områderne 
for finansielle tjenesteydelser på detailmarkedet, skat, energi, netværkstjenester, intellektuel 
ejendom og forbrugerlovgivning under overholdelse af subsidiaritetsprincippet.

Derudover bør vi glæde os over de fremskridt, som medlemsstaterne allerede har gjort med 
hensyn til gennemførelse af fællesskabsbestemmelser. Der bør tilskyndes til opfyldelse af 
målet om et gennemførelsesunderskud på 1 %. I forbindelse hermed bør Kommissionen 
opfordres til at hjælpe medlemsstaterne med gennemførelse af fællesskabsretsakter i lighed 
med den praksis, der anvendes i forbindelse med direktivet om det indre marked for 
tjenesteydelser. Desuden bør der ske en større samordning af de nationale myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelse i de forskellige medlemsstater.

Bedre lovgivning forudsætter også, at Kommissionen foretager konsekvensanalyser, der i 
højere grad inddrager alle de berørte parter. Vi glæder os over nedsættelsen af et udvalg for 
konsekvensanalyse. Parlamentet bør ligeledes foretage uafhængige konsekvensanalyser. Det 
ville også være hensigtsmæssigt at undersøge effekten af fællesskabslovgivningen på social-
og miljøområdet på et tidligere tidspunkt. Endelig bør man planlægge at foretage en 
efterfølgende evaluering af de ordninger, der er blevet indført med henblik på at sikre 
princippet om gennemsigtighed og muligheden for at iværksætte effektive sanktioner.
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Ordføreren tilslutter sig de overvejelser, som Kommissionens har gjort sig med hensyn til den 
balance, der skal skabes mellem det at lovgive, samregulere og selvregulere. Denne nye 
fremgangsmåde bør dog tage hensyn til de berørte parters respektive magt og indflydelse.

I samme ånd bør vi glæde os over det arbejde, som Kommissionen har påbegyndt for at 
reducere virksomhedernes administrative byrde, navnlig for SMV’er. Det globale mål om en 
reducering på 25 % af denne byrde mangler stadig at blive analyseret nærmere.

Politikken for det indre marked har også en ekstern dimension.

Et stærkt, åbent og konkurrencedygtigt indre marked kan have grundlæggende betydning for 
EU's tackling af de udfordringer, der følger med globaliseringen. De regler, der gælder internt 
i det indre marked, bør medvirke til at styrke konkurrenceevnen udadtil. Den indbyrdes 
afhængighed, der er på globalt plan, skaber nye muligheder for at bekræfte europæiske 
værdier og interesser.

For at sikre et attraktivt og konkurrencedygtigt fællesmarked bør vi overveje de 
bestemmelser, der gælder i vores partnerlande, uden dog at give afkald på egne standarder.
Europa kan blive en reference for andre regioner.

Endelig opfordrer ordføreren til, at det multilaterale handelssystem styrkes inden for 
rammerne af WTO og fastholder, at det er vigtigt, at Doha-forhandlingerne munder ud i en 
ambitiøs, afbalanceret og global aftale.

Parlamentet opfordrer i den forbindelse til bevaring af vores nuværende handelspolitiske 
beskyttelsesforanstaltninger.
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