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Resultattavlan för den inre marknaden 
Europaparlamentets resolution av den 9 mars 2010 om resultattavlan för den inre 
marknaden (2009/2141(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för 
att förbättra den inre marknadens funktion1,

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 12 juli 2004 om införlivande 
med nationell lagstiftning av direktiv som rör den inre marknaden2,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om resultattavlan för den inre 
marknaden (SEK(2009)1007),

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2007 om översynen av den 
inre marknaden: undanröjande av hinder och ineffektivitet genom bättre genomförande 
och verkställighet3,

– med beaktande av sin resolution av den 23 september 2008 om resultattavlan för den inre 
marknaden4,

– med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2008 om den nationelle domarens roll i det 
europeiska rättssystemet5,

– med beaktande av slutsatserna från rådets (konkurrenskraft, inre marknaden, industri och 
forskning) möte den 24 september 2009 med titeln ”Hur man får den inre marknaden att 
fungera bättre”6,

– med beaktande av artiklarna 48 och 119.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A7-0084/2009), och av följande skäl:

A. En inre marknad som fungerar effektivt är en förutsättning för ett stabilt och innovativt 
ekonomiskt klimat där konsumenterna kan köpa varor och tjänster av hög kvalitet och 
företagen kan nyanställa.

B. Även om den inre marknaden har kommit en bra bit på vägen återstår det fortfarande 
mycket att göra innan den till fullo kan bli verklighet.

C. Den inre marknaden kan inte fungera väl utan att de gemenskapsregler som styr dess 
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funktion införlivas, tillämpas och verkställs på rätt sätt.

D. Det är absolut nödvändigt att medlemsstaterna införlivar lagstiftningen om den 
inre marknaden i tid.

E. Europaparlamentet och de nationella parlamenten kan aktivt bidra till ett bättre 
införlivande av lagstiftningen om den inre marknaden genom att fortsätta att samarbeta 
nära med varandra under förhandlings- och införlivandeprocessen.

F. Företrädare för EU-institutionerna och medlemsstaterna bör träffas regelbundet för att 
stämma av införlivandet av lagstiftningen om den inre marknaden.

G. Offentliggörandet av resultattavlan för den inre marknaden kan bidra till att minska 
eftersläpningen i införlivandet, men det behövs ett mer kvalitetsinriktat förhållningssätt 
där man siktar på att kartlägga orsakerna till denna eftersläpning och inte bara tittar på 
siffror och tal.

H. Den gemensamma, övergripande målsättningen med såväl resultattavlan för den 
inre marknaden som resultattavlan för konsumentmarknaderna är att den inre marknaden 
ska fungera bättre, även om de båda resultattavlorna fungerar på olika sätt och har olika 
omfattningar och olika uppsättningar indikatorer.

I. Den aktuella genomsnittliga eftersläpningen på 1 procent är i linje med det mål på 
1 procent som stats- och regeringscheferna enades om 2007, men nio medlemsstater har 
ännu inte uppnått målet. 

J. Splittringsfaktorn är 6 procent, vilket innebär att 100 direktiv inte har införlivats i minst 
en medlemsstat.

K. 22 direktiv släpar efter i förhållande till införlivandefristen med mer än två år, vilket 
direkt strider mot den målsättning om ”nolltolerans” som stats- och regeringscheferna 
fastställde 2002.

L. Det är särskilt viktigt att noga följa införlivandet av vissa direktiv som spelar en 
nyckelroll för utvecklingen av den inre marknaden. 

M. Mer offentligt tillgänglig information om vilka direktiv som inte har införlivats av 
enskilda medlemsstater skulle kunna vara ett bra sätt att öka allmänhetens medvetenhet 
och den inbördes pressen mellan medlemsstaterna, men även påtryckningarna från 
Europaparlamentets ledamöter på ledamöter i de nationella parlamenten.

N. De fortsatta fallen av eftersläpning i införlivandet eller felaktigt införlivande behöver inte 
bero på att medlemsstaterna saknar god vilja, utan kan vara en följd av bristande tydlighet 
eller konsekvens i den berörda gemenskapslagstiftningen. Det är därför önskvärt att 
resultattavlan inte enbart används för att sätta press på medlemsstaterna, utan också 
fungerar som ett verktyg för dialog som ger en bättre förståelse av de svårigheter som 
medlemsstaterna stöter på i sitt arbete med införlivande.

O. Det behövs mer information om kvaliteten på införlivandet. 

P. Med tanke på den allmänna övergången från lagstiftning till genomförande när det gäller 
den inre marknaden bör resultattavlan för den inre marknaden regelbundet ge mer utförlig 



information om tillämpningen och verkställigheten av lagstiftningen om den 
inre marknaden, med bland annat objektiva indikatorer för den inre marknadens funktion, 
och göra det möjligt att följa resultat och tendenser bättre.

Q. Europaparlamentets ledamöter bör ge sina respektive väljare information om införlivandet 
av den lagstiftning om den inre marknaden som berör dem och om hur de kan utnyttja 
sina rättigheter.

R. Arbetet i Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd, som 
har bedrivits i form av initiativbetänkanden, utredningar, seminarier och utfrågningar, har 
gett värdefull kunskap om genomförandet, införlivandet och verkställigheten av väsentlig 
lagstiftning om den inre marknaden. Även i framtiden kommer utskottets arbete att vara 
av stort värde.

S. Utbildning och utbyten över gränserna, bland annat via de elektroniska nätverk som 
kommissionen inrättat, är väsentliga för en bättre tillämpning av gemenskapens regelverk 
för den inre marknaden.

T. Allmänheten och företagen är beroende av att reglerna för den inre marknaden verkställs 
effektivt om de till fullo ska kunna dra nytta av dess potential.

Inledning

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ovannämnda rekommendation om åtgärder 
för att förbättra den inre marknadens funktion. Medlemsstaterna bör dock inte välja och 
vraka bland åtgärderna och bara plocka dem som passar dem bäst, utan åta sig att 
genomföra samtliga.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta nära med kommissionen och 
med varandra och ta på sig sin del av ansvaret, så att de möjligheter som den 
inre marknaden erbjuder kan utnyttjas fullt ut. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utnyttja alla sina befogenheter i sitt arbete med att se till att reglerna för den 
inre marknaden tillämpas effektivt. I detta ingår effektiv marknadsövervakning, 
harmonisering och ytterligare förenkling av lagstiftningen samt andra verktyg som 
minskar den administrativa bördan för allmänhet och företag.

3. Europaparlamentet anser det vara viktigt med insatser i ett tidigare skede om risken för 
eftersläpning i införlivandet ska kunna minskas. Kommissionen bör göra mer för att 
stödja medlemsstaterna under hela införlivandeperioden. Detta bör framför allt ske genom 
dialog och ökat informationsutbyte, med målet att förekomma eventuella problem och 
försöka lösa dem innan införlivandefristen löper ut.

4. Europaparlamentet stöder särskilt idén om ett nära deltagande från de nationella 
parlamenten och ett fördjupat samarbete med andra berörda parter, exempelvis 
arbetsmarknadens parter, under förhandlings- och införlivandeprocessen.

5. Europaparlamentet framhåller vikten av en öppen dialog och ett tätare samarbete mellan 
de nationella parlamenten och Europaparlamentet för att få till stånd ytterligare 
diskussioner och en mer ingående granskning av de problem som medlemsstaterna kan 
stöta på i samband med införlivandet. Ett korrekt införlivande och genomförande av 
direktiven på nationell nivå är nämligen en grundförutsättning för att den inre marknaden, 



konkurrensen och den ekonomiska och sociala balansen inom EU ska fungera på ett 
effektivt sätt.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anordna ett årligt forum för den 
inre marknaden, där företrädare för EU-institutionerna och medlemsstaterna samt andra 
berörda parter kan mötas, så att det blir ett tydligare åtagande när det gäller införlivandet, 
tillämpningen och verkställigheten av lagstiftningen om den inre marknaden.

7. Europaparlamentet understryker att det bör hållas möten på arbetsgrupps- och 
ministernivå inom detta forum för den inre marknaden, så att det blir en viktig plattform 
för utbyte av bästa metoder mellan nationella förvaltningar.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet ge mer utförlig information i 
sin resultattavla för den inre marknaden om tillämpningen och verkställigheten av 
lagstiftningen om den inre marknaden, med bland annat objektiva indikatorer för den 
inre marknadens funktion.

9. Europaparlamentet begär att resultattavlan för den inre marknaden, Solvitrapporten, 
Rådgivningstjänsten och resultattavlan för konsumentmarknaderna offentliggörs 
samtidigt en gång om året (lika ofta som förut), så att man får en helhetsbild av 
utvecklingen av den inre marknaden och bättre kan samordna det arbete som utförts på 
respektive område, samtidigt som dessa instrument får behålla sina särdrag.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att titta på nya sätt att undanröja
kvarvarande hinder för fullbordandet av den inre marknaden, bland annat ett 
”inremarknadstest” för alla förslag till ny EU-lagstiftning, i syfte att säkerställa att 
föreslagna nya åtgärder inte undergräver den inre marknaden.

11. Europaparlamentet anser att det finns stora överlappningar mellan resultattavlan för den 
inre marknaden och kommissionens årliga översyn av tillämpningen av 
gemenskapsrätten. Därför uppmanas kommissionen att använda den årliga översynen på 
ett mer strategiskt sätt genom att fokusera på politikområden sektorsvis, vilket kvalitativt 
skulle kunna förbättra analysen i resultattavlan för den inre marknaden.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skicka ut ett mer läsarvänligt 
pressmeddelande tillsammans med resultattavlan för den inre marknaden, i syfte att öka 
medvetenheten om resultaten i denna och sätta mer press på medlemsstaterna att 
säkerställa ett korrekt införlivande av direktiv inom föreskriven tid.

Införlivande

13. Europaparlamentet ser med tillfredsställelse att enprocentsmålet för eftersläpningen i 
införlivandet har uppnåtts för tredje gången i rad och uppmanar de nio medlemsstater som 
misslyckats med detta att se till att göra bättre ifrån sig i framtiden.

14. Europaparlamentet anser att det finns en klar koppling mellan ett korrekt införlivande 
inom föreskriven tid av direktiven om den inre marknaden och kvaliteten på den 
ursprungliga lagstiftningen. Därför är det viktigt att arbetet inleds i ett tidigt skede och 
omfattar ett åtagande att följa principen om bättre lagstiftning, liksom fullständiga samråd 
med medlemsstaterna om införlivande- och verkställighetsmetoder samt grundliga 
konsekvensbedömningar och analys av relevant rättspraxis från EU-domstolen, innan ny 



lagstiftning föreslås.

15. Det antal direktiv som inte införlivats av en eller flera medlemsstater är fortfarande för 
högt, och Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta 
för att snarast få ner denna siffra och då börja med de direktiv vars införlivande släpar 
efter med två år eller mer.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge mer utförlig information på sin 
webbplats om vilka direktiv som inte har genomförts i de enskilda medlemsstaterna.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förse kommissionen med 
jämförelsetabeller med utförlig information om vilka nationella åtgärder som vidtagits för 
att införliva direktiv, så att kommissionen i sin tur kan ge mer utförlig information om 
kvaliteten på införlivandet. Kommissionen uppmanas att kartlägga de bästa metoderna för 
korrekt införlivande inom föreskriven tid och att förmedla dessa till medlemsstaterna.

Tillämpning

18. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör effektivisera samarbetet mellan 
nationella, regionala och lokala myndigheter som är inblandade i tillämpningen av 
inremarknadsregler genom att garantera och stärka en samordningsfunktion för den 
inre marknaden inom sina respektive nationella förvaltningar.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge nationella och lokala tjänstemän och 
rättsliga myndigheter regelbunden utbildning om reglerna för den inre marknaden inom 
ramen för gemenskapens befintliga program och nätverk.

20. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt om att medlemsstaterna måste se till att de 
gränsöverskridande nätverk av elektroniska informationssystem som kommissionen 
inrättat (t.ex. informationssystemet för den inre marknaden (IMI), systemet för snabbt 
informationsutbyte (Rapex), systemet för tidig varning för livsmedel och foder (RASFF) 
samt nätverket för konsumentskyddssamarbete) kan användas. Medlemsstaterna bör vidta 
de nödvändiga åtgärderna för detta, bland annat en lämplig resurstilldelning.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se lagstiftningen om den inre marknaden 
som en kretsloppsprocess, där efterhandsutvärderingar utgör en viktig del som ligger till 
grund för att fastställa om lagstiftningen uppfyller eller överträffar den ursprungliga 
konsekvensbedömningen, eller – i motsatt fall – för att ta reda på hur lagstiftningen kan 
ändras eller omarbetas så att den kommer att uppfylla de ursprungliga målsättningarna.

Verkställighet

22. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör öka sina insatser för att informera 
allmänheten och företagen om deras rättigheter på den inre marknaden, så att de kan 
utöva dessa rättigheter i praktiken. Parlamentet uppmanar kommissionen att snarast 
möjligt slutföra projektet Stödtjänster för inremarknadsfrågor, vars syfte är att 
effektivisera stödtjänsterna för information, rådgivning och problemlösning och att göra 
dem mer tillgängliga.

23. Europaparlamentet anser att den information om den inre marknaden som kommissionen 
tillhandahåller på Internet är omfattande men alltför splittrad. Därför uppmanar 



parlamentet kommissionen att under medverkan av Enterprise Europe Network etablera 
och stärka portalen ”Ditt Europa – Företagen” som en enda elektronisk kontaktpunkt för 
inremarknads- och företagsrelaterad information, för att undvika onödiga och kostsamma 
parallellstrukturer och utnyttja eventuella samverkansvinster, särskilt i samband med det 
informationsutbud som ska skapas enligt tjänstedirektivet1.

24. Europaparlamentet framhåller den viktiga roll som Enterprise Europe Network spelar för 
att hjälpa små och medelstora företag att utnyttja möjligheterna på den inre marknaden. 
Värdefulla resurser förblir dock oanvända på grund av byråkratiska pålagor, vilket 
förhindrar en större koncentration på huvuduppgiften för Enterprise Europe Network: att 
erbjuda skräddarsytt stöd åt små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i större utsträckning använda Enterprise Europe Network för 
målinriktad informationsspridning och att minska den byråkratiska bördan för nätverkets 
partner.

25. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna, med kommissionens stöd, bör förbättra 
kapaciteten hos problemlösningsmekanismerna, särskilt Solvit, i syfte att kunna erbjuda 
mer effektiva besvärsförfaranden. Parlamentet understryker att erfarenheterna från Solvit 
bör tas till vara när nationell politik och EU-politik ska utformas, vilket leder till 
förändringar i strukturer eller regler där detta är nödvändigt. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ytterligare stärka nätverken mellan Solvit-centrumen genom att 
tilldela dem större ekonomiska medel och personalresurser.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att göra 
Solvit-centrumen och de kostnadsfria problemlösningstjänster som erbjuds där mer 
synliga för företagen och allmänheten i EU.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.

°

°       °
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