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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om resultattavlen for det indre marked
(2009/2141(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 29. juni 2009 om foranstaltninger til fremme 
af det indre marked1,  

– der henviser til Kommissionens henstilling af 12. juli 2004 om gennemførelsen i national 
ret af direktiver af betydning for det indre marked2, 

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om resultattavlen for 
det indre marked (SEK(2009)1007),  

– der henviser til sin beslutning af 4. september 2007 om det indre marked - bekæmpelse af 
barrierer og ineffektivitet ved bedre gennemførelse og håndhævelse3,

– der henviser til sin beslutning af 23. september 2008 om resultattavlen for det indre 
marked4,

– der henviser til sin beslutning af 9. juli 2008 om den nationale dommers rolle i 
Fællesskabets retssystem5,  

– der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (konkurrenceevne - det indre marked, 
industri og forskning) den 24. september 2009 om "How to make the Internal Market 
work better"6,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0000/2009),

A. der påpeger, at et indre marked, der fungerer effektivt, er en forudsætning for, at der kan 
skabes et stabilt og innovativt økonomisk miljø, hvor forbrugerne frit kan forbruge og 
virksomhederne skabe nye arbejdspladser,

B. der konstaterer, at der, selv om udviklingen af det indre marked er vidt fremskreden, 
fortsat skal gøres en stor indsats for at sikre, at dets muligheder kan udnyttes fuldt ud,

C. der understreger, at det indre marked ikke kan fungere ordentligt uden korrekt 
gennemførelse i national ret, anvendelse og håndhævelse af EU-bestemmelser, der 
påvirker det indre markeds funktion,

                                               
1 EFT L 176 af 7.7.2009, s. 17.
2 EFT L 98 af 16.4.2005, s. 47.
3 EUT C 187 E af 24.7.2008, s. 80.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0421.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0352.
6 Rådsdokument 13024/09.
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D. der understreger, at det er af afgørende betydning, at medlemsstaterne rettidigt 
gennemfører lovgivningen om det indre marked i national ret,

E. der påpeger, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter aktivt kan bidrage til en 
bedre gennemførelse af lovgivningen om det indre marked i national ret ved fortsat at 
arbejde tæt sammen under forhandlings- og gennemførelsesprocessen,

F. der betoner, at repræsentanter for EU-institutionerne og medlemsstaterne bør mødes 
regelmæssigt for at gøre status over gennemførelsen af lovgivningen om det indre 
marked,

G. der henviser til, at det glæder sig over offentliggørelsen af resultattavlen for det indre 
marked, da den bidrager til at formindske gennemførelsesefterslæbet,

H. der påpeger, at resultattavlen for det indre marked og resultattavlen for 
forbrugermarkederne har samme mål, nemlig at forbedre det indre markeds funktion,

I. der konstaterer, at det nuværende gennemsnitlige efterslæb på 1 % er i overensstemmelse 
med det mål på 1 %, som stats- og regeringscheferne nåede til enighed om i 2007, men at 
ni medlemsstater fortsat ikke har opfyldt dette mål, 

J. der henviser til, at fragmenteringsfaktoren er på 6 %, hvilket betyder, at 100 direktiver 
ikke er blevet gennemført i mindst én medlemsstat,

K. der konstaterer, at gennemførelsesfristen er overskredet med over to år for 22 direktivers 
vedkommende, hvilket er i direkte modstrid med det mål om nul tolerance, som stats- og 
regeringscheferne opstillede i 2002, 

L. der understreger, at det er særlig vigtigt at følge gennemførelsen i national ret af visse 
direktiver, der er centrale for det indre markeds udvikling, 

M. der påpeger, at mere offentligt tilgængelig information om, hvilke direktiver der ikke er 
gennemført af de enkelte medlemsstater, kunne være nyttig som et middel til i højere grad 
at bevidstgøre offentligheden herom og til at anvende gruppepres, bl.a. fra medlemmer af 
Europa-Parlamentet over for medlemmer af de nationale parlamenter,

N. der konstaterer, at der er behov for mere information om kvaliteten af gennemførelsen i 
national ret, 

O. der understreger, at resultattavlen for det indre marked — på baggrund af det almindelige 
skifte fra lovgivning til gennemførelse for så vidt angår det indre marked — regelmæssigt 
bør indeholde mere detaljerede oplysninger om anvendelsen og håndhævelsen af 
lovgivningen om det indre marked, bl.a. indikatorer for, hvor åbne de enkelte markeder 
er, således at man bedre kan følge resultaterne og udviklingen,

P. der konstaterer, at uddannelse og udvekslinger over grænserne, bl.a. via de elektroniske 
net, som Kommissionen har etableret, er afgørende for, at den gældende EU-lovgivning 
om det indre marked kan anvendes bedre,

Q. der påpeger, at borgerne og virksomhederne er afhængige af, at bestemmelserne om det 
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indre marked håndhæves effektivt, for at de i fuld udstrækning kan drage fordel af det
indre markeds muligheder,

Indledning

1. glæder sig over Kommissionens ovennævnte henstilling om foranstaltninger til fremme af 
det indre marked; understreger, at medlemsstaterne ikke bør udvælge de foranstaltninger, 
der passer dem bedst, men forpligte sig til at gennemføre dem alle;

2. håber, at Kommissionen og medlemsstaterne vil arbejde tæt sammen og i fællesskab 
påtage sig ansvaret for i fuldt omfang at udnytte det indre markeds muligheder;  opfordrer 
Kommissionen til at anvende alle dens beføjelser for at sikre en effektiv anvendelse af 
bestemmelserne om det indre marked, bl.a. effektiv markedsovervågning, harmonisering, 
yderligere forenkling af lovgivningen og andre værktøjer til begrænsning af den 
administrative byrde, der hviler på borgerne og virksomhederne;

3. støtter navnlig tanken om, at de nationale parlamenter og andre berørte parter inddrages 
tæt under forhandlingerne og gennemførelsesprocessen;

4. opfordrer Kommissionen til at arrangere et årligt forum for det indre marked med 
deltagelse af repræsentanter for EU-institutionerne og medlemsstaterne og andre berørte 
parter med henblik på at skabe et tydeligere engagement for gennemførelse i national ret, 
anvendelse og håndhævelse af lovgivningen om det indre marked;

5. opfordrer Kommissionen til i sin resultattavle om det indre marked med jævne 
mellemrum at medtage mere detaljerede oplysninger om anvendelsen og håndhævelsen af 
lovgivningen om det indre marked, bl.a. indikatorer for, hvor åbne de enkelte markeder 
virkelig er;

6. kræver, at resultattavlen for det indre marked og resultattavlen for forbrugermarkederne 
offentliggøres samtidigt, selv om det er klar over, at resultattavlen for det indre marked 
offentliggøres to gange om året og resultattavlen for forbrugermarkederne kun en gang 
om året; herved ville man kunne få et bedre samlet billede af udviklingen på det indre 
marked;

Gennemførelse i national ret

7. glæder sig over, at målet for gennemførelsesefterslæb på 1 % er blevet opfyldt for tredje 
gang i træk; opfordrer indtrængende de ni medlemsstater, der ikke har nået dette mål, til 
at tage skridt til at forbedre deres indsats på området; 

8. minder om, at antallet af direktiver, der ikke er gennemført i national ret af en eller flere 
medlemsstater, fortsat er for højt, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
arbejde sammen for at nedbringe dette antal snarest muligt, begyndende med de 
direktiver, som skulle have været gennemført i national ret for to år eller længere siden;

9. opfordrer Kommissionen til på sin hjemmeside at fremlægge mere detaljerede 
oplysninger om, hvilke direktiver der ikke er blevet gennemført i de enkelte 
medlemsstater;
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10. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forelægge Kommissionen 
sammenligningstabeller indeholdende detaljerede oplysninger om, hvilke nationale 
foranstaltninger der er truffet for at gennemføre direktiver i national ret, således at den 
kan give mere detaljerede oplysninger om kvaliteten af gennemførelsen i national ret;

Anvendelse

11. mener, at medlemsstaterne bør øge det effektive samarbejde mellem nationale, regionale 
og lokale myndigheder, der er involveret i anvendelsen af bestemmelser om det indre 
marked, ved at sikre og styrke det indre markeds funktion i de nationale forvaltninger;

12. understreger behovet for, at tjenestemænd og aktører i retsvæsenet på passende måde 
orienteres om og uddannes i bestemmelserne om det indre marked;

13. er enig med Kommissionen i, at medlemsstaterne bør sikre, at de grænseoverskridende 
net af elektroniske informationssystemer, som Kommissionen har oprettet (f.eks. 
informationssystemet for det indre marked (IMI), det hurtige varslingssystem for 
nonfoodprodukter (RAPEX), det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) 
og netværket for samarbejde om forbrugerbeskyttelse (CPC), fungerer, ved at træffe de 
nødvendige foranstaltninger, herunder tildeling af ressourcer;   

Håndhævelse 

14. er af den opfattelse, at medlemsstaterne bør styrke deres indsats, når det gælder 
information til borgerne og virksomhederne om deres rettigheder i det indre marked, 
således at de kan udøve deres rettigheder i praksis; opfordrer Kommissionen til snarest 
muligt at færdiggøre projektet vedrørende en bistandstjeneste for det indre marked, som 
skal effektivisere bistandstjenesterne for information, rådgivning og problemløsning og 
gøre dem lettere tilgængelige;

15. mener, at medlemsstaterne med støtte fra Kommissionen bør forbedre de muligheder, 
som problemløsningsmekanismer og navnlig Solvit rummer for at sikre en mere effektiv 
klageadgang; opfordrer medlemsstaterne til yderligere at styrke nettene af Solvit-centre 
ved at tildele ekstra økonomiske og menneskelige ressourcer; 

°

°       °

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

Indledning

Et indre marked, der fungerer effektivt, er en forudsætning for, at der kan skabes et stabilt og 
innovativt økonomisk miljø, hvor forbrugerne frit kan forbruge og virksomhederne skabe nye 
arbejdspladser. Selv om udviklingen af det indre marked er vidt fremskreden, skal der fortsat 
gøres en stor indsats for at sikre, at det indre markeds muligheder kan udnyttes fuldt ud. 

Det indre marked kan ikke fungere ordentligt uden korrekt gennemførelse i national ret, 
anvendelse og håndhævelse af EU-bestemmelser, der påvirker det indre markeds funktion. 
Den 29. juni 2009 vedtog Kommissionen en henstilling om foranstaltninger til fremme af det 
indre marked.  Denne henstilling og resultattavlen for det indre marked fra juli 2009 danner 
grundlaget for denne betænkning. Ordføreren støtter Kommissionens henstilling og 
understreger, at medlemsstaterne bør søge at gennemføre alle de foreslåede foranstaltninger 
og ikke "botanisere" i dem.

En af Kommissionens ideer, som ordføreren navnlig støtter, er tanken om at inddrage de 
nationale parlamenter under forhandlingerne om og gennemførelsen af ny lovgivning om det 
indre marked i national ret. Ordføreren vil gerne bygge videre på denne ide ved at opfordre 
Kommissionen til at arrangere et årligt forum for det indre marked med deltagelse af 
repræsentanter for EU-institutionerne og nationale instanser og andre berørte parter med 
henblik på at skabe et tydeligere engagement for gennemførelse i national ret, anvendelse og 
håndhævelse af lovgivningen om det indre marked.

Desuden mener ordføreren, at det er vigtigt, at resultattavlen for det indre marked og 
resultattavlen for forbrugermarkederne offentliggøres samtidigt, idet resultattavlen for det 
indre marked offentliggøres to gange om året og resultattavlen for forbrugermarkederne kun 
en gang om året. Herved kan man få et bedre samlet billede af udviklingen på det indre 
marked.

Gennemførelse i national ret

Det er af afgørende betydning, at medlemsstaterne rettidigt gennemfører lovgivningen om det 
indre marked i national ret. Resultattavlen for det indre marked er blevet offentliggjort hvert 
andet år siden 1997, og heri undersøger man, hvor hurtigt og hvor godt de enkelte 
medlemsstater omsætter direktiverne for det indre marked til national lovgivning. Man sætter 
ligeledes fokus på de verserende overtrædelsesprocedurer mod medlemsstaterne. I den senere 
tid er der sket væsentlige forbedringer på dette område. 

Det fremgår af resultattavlen for det indre marked fra juli 2009, at det gennemsnitlige 
implementeringsefterslæb i EU for tredje gang i træk var på 1 %, hvilket er i 
overensstemmelse med det mål, som Det Europæiske Råd har opstillet. Ordføreren 
konstaterer dog, at ni medlemsstater ikke har opfyldt dette mål på 1 %. Ordføreren finder det 
også problematisk, at antallet af direktiver, der skulle have været gennemført for lang tid 
siden, fortsat er for højt. For 22 direktivers vedkommende var fristen for gennemførelse i 
national ret udløbet over to år tidligere. 6 % af direktiverne er desuden ikke blevet gennemført 
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i alle medlemsstater, hvilket betyder, at 100 direktiver om det indre marked ikke har fuld 
virkning i hele EU. Ordføreren opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at arbejde 
sammen for at nedbringe dette antal snarest muligt, begyndende med de 22 direktiver, som 
skulle have været implementeret i national ret for to år eller længere siden.

I Parlamentets beslutning fra september 2008 om resultattavlen for det indre marked krævede 
Parlamentet mere detaljeret information om, hvilke direktiver der ikke er gennemført i 
national ret, eftersom alle direktiver har samme vægt i statistikkerne. I tilslutning til denne ide 
opfordrer ordføreren Kommissionen til på sin hjemmeside at fremlægge mere detaljerede 
oplysninger om, hvilke direktiver der ikke er blevet gennemført i de enkelte medlemsstater.
Dette kunne være nyttigt som et middel til i højere grad at bevidstgøre offentligheden herom 
og til at anvende gruppepres, bl.a. fra medlemmer af Europa-Parlamentet over for medlemmer 
af de nationale parlamenter.

For at Kommissionen på passende måde kan kontrollere kvaliteten af gennemførelsen i 
national ret skal medlemsstaterne forelægge den sammenligningstabeller med detaljerede 
oplysninger om, hvilke nationale foranstaltninger der er truffet for at gennemføre et direktiv.
Ordføreren henstiller indtrængende til medlemsstaterne at efterkomme denne anmodning.

Anvendelse

Når direktiverne først er gennemført i national ret, lægger medlemsstaterne tilsyneladende 
mindre vægt på at anvende dem korrekt. De forsøger at undgå overtrædelsesprocedurer ved at 
gøre en minimal indsats. Under alle omstændigheder er antallet af overtrædelsesprocedurer
fortsat for højt, og en række medlemsstater ligger et godt stykke over EU-gennemsnittet på 47 
sager. 

For at opnå en bedre anvendelse af bestemmelserne om det indre marked bør medlemsstaterne 
øge det effektive samarbejde mellem nationale, regionale og lokale myndigheder, der er 
involveret i anvendelsen af bestemmelser om det indre marked, ved at sikre og styrke det 
indre markeds funktion i den nationale forvaltning. 

Ordføreren vil også gerne understrege behovet for yderligere uddannelse og udvekslinger over 
grænserne af tjenestemænd og dommere. I juli 2008 vedtog Parlamentet en betænkning om 
den nationale dommers rolle i Fællesskabets retssystem, hvori Parlamentet understregede 
behovet for, at alle niveauer i retssystemet uddannes i EU-ret og har adgang til ajourført 
information på deres modersmål, og at der gøres en indsats for at øge dommernes 
sprogfærdigheder.  Ordføreren mener, at de synspunkter, der er fremført i denne beslutning, 
fortsat er aktuelle i dag, og at det navnlig er vigtigt at lægge vægt herpå inden for rammerne af 
det indre marked. 

Ordføreren mener desuden, at medlemsstaterne bør gøre en reel indsats for at sikre, at de 
grænseoverskridende net af elektroniske informationssystemer, som Kommissionen har 
oprettet, navnlig informationssystemet for det indre marked (IMI), det hurtige varslingssystem 
for nonfoodprodukter (RAPEX), det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) 
og samarbejdsordningen for forbrugerbeskyttelse (CPC-S), fungerer, ved at træffe de 
nødvendige foranstaltninger, herunder tildeling af ressourcer.    Takket være 
informationssystemet for det indre marked kan de administrative myndigheder finde frem til 
kompetente myndigheder i andre medlemsstater og rette anmodninger til dem, hvor forud 
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oversatte standardspørgsmål og -svar letter arbejdet.  Informationssystemet for det indre 
marked støtter det administrative samarbejde omkring direktiv 2005/36/EF om 
erhvervsmæssige kvalifikationer og direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser. RAPEX og 
RASFF muliggør en hurtig udveksling af oplysninger mellem nationale myndigheder om 
farlige produkter (eller andre hændelser, der indebærer risici). CPC-S er en ordning, der 
støtter samarbejdet mellem de offentlige myndigheder om håndhævelse af lovgivningen om 
forbrugerbeskyttelse over grænserne i overensstemmelse med harmoniserede undersøgelses-
og håndhævelsesbeføjelser.

Håndhævelse

Endelig mener ordføreren som det måske vigtigste punkt, at medlemsstaterne bør styrke deres 
indsats, når det gælder information til borgerne og virksomhederne om deres rettigheder i det 
indre marked, således at de kan udøve deres rettigheder i praksis. Ordføreren støtter navnlig 
projektet vedrørende bistandstjenesterne for det indre marked (SMAS-projektet), hvis mål er 
at lette adgangen til forskellige informations-, rådgivnings-, bistands- og 
problemløsningstjenester og effektivisere dem. Desuden bør medlemsstaterne med støtte fra 
Kommissionen forbedre de muligheder, som problemløsningsmekanismer og navnlig Solvit 
rummer. Ordføreren opfordrer medlemsstaterne til yderligere at styrke nettene af Solvit-centre 
ved at tildele ekstra økonomiske og menneskelige ressourcer. 


