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FORSLAG

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

– der henviser til sin beslutning af 7. februar 2013 med henstillinger til Kommissionen om 
forvaltningen af det indre marked1,

– der henviser til Kommissionens første meddelelse af 28. november 2012 "Status for 
integrationen på det indre marked 2013 - Bidrag til den årlige vækstundersøgelse 2013" 
(COM(2012)0752),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juni 2012 med titlen "Bedre forvaltning 
af det indre marked" (COM(2012)0259),

1. minder om, at det indre marked er en vigtig drivkraft for vækst og beskæftigelse og spiller 
en afgørende rolle, hvad angår opfyldelse af målene i Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, men at dette potentiale i mange henseender 
stadig er uudnyttet;

2. påpeger, at en fuldstændig og korrekt gennemførelse af servicedirektivet kan udløse et 
vækstpotentiale på mellem 0,8 % og 2,6 % af BNP;

3. bifalder, at den årlige vækstundersøgelse for første gang understøttes af en meddelelse om 
status for integrationen på det indre marked i det europæiske semester 2013;

4. beklager dog, at de landespecifikke henstillinger for 2013 trods de tydelige beviser på det 
indre markeds betydning for en overvindelse af krisen ikke i tilstrækkeligt omfang 
beskæftiger sig med, hvilket potentiale en korrekt gennemførelse og håndhævelse af det 
indre markeds reglers har med hensyn til vækst og beskæftigelse;

5. støtter den betydning, dette års landespecifikke henstillinger tillægger fjernelsen af 
uberettigede begrænsninger og hindringer, når det handler om at komme ind i 
tjenesteydelsessektorerne; opfordrer indtrængende de pågældende medlemsstater til at 
tage størst muligt hensyn til disse henstillinger;

6. opfordrer Kommissionen til at gøre forvaltningen af det indre marked til en prioritet i sin 
næste årlige vækstundersøgelse og det europæiske semester 2014 og til at tage fuldt 
hensyn til de vigtige vækstområder, dvs. tjenesteydelsessektoren, energisektoren, 
transportsektoren og det digitale indre marked såvel som de foranstaltninger, der indgår i 
akten for det indre marked I og II, i de næste landespecifikke henstillinger;

7. opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til i mellemtiden at øge deres 
bestræbelser på at håndhæve lovgivningen om det indre marked og overvåge denne 
håndhævelse, bl.a. gennem regelmæssige EU-kontrolaktioner;

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0054.
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8. gentager sin opfordring til Kommissionen om at styrke forvaltningen af det indre marked 
ved at oprette en årlig forvaltningscyklus for det indre marked som en specifik søjle i det 
europæiske semester, herunder resultattavlen for det indre marked, en årlig rapport om 
integrationen på det indre marked som en del af den årlige vækstundersøgelse, 
retningslinjer til medlemsstaterne fra Det Europæiske Råd, nationale handlingsplaner, der 
tager sigte på at gennemføre retningslinjerne for det indre marked og målrettede 
landespecifikke henstillinger;

9. bemærker den manglende inddragelse af nationale parlamenter i debatten om aspekter af 
det indre marked i det europæiske semester 2013 og opfordrer dem til at engagere sig 
aktivt i en dialog med Europa-Parlamentet og deres respektive regeringer, således at et 
uudnyttet vækst- og beskæftigelsespotentiale bedre kan udnyttes.


