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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om et indre marked for europæere
(2010/2278(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som 
indarbejdet i traktaterne med artikel 6 i EU-traktaten, 

 der henviser til artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
angiver, at "det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri 
bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med 
bestemmelserne i traktaterne",

 der henviser til artikel 3, stk. 3 i traktaten om EU-traktaten, som forpligter EU til at
arbejde for "en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld 
beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten",

 der henviser til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som 
fastslår, at Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter 
tager ”hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring 
af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau af 
uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed”,

 der henviser til artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
fastlægger, at "miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og aktioner, især med henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling",

 der henviser til artikel 12 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
fastlægger, at "forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages ved udformningen og 
gennemførelsen af andre af Unionens politikker og aktiviteter",

 der henviser til artikel 14 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og 
protokol 26 hertil om tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse,

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet med titlen "Europa 2020. En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020),

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "På vej mod en akt for det indre 
marked - For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne” (KOM(2010)0608),

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "En dagsorden for EU's borgere -
Et resultatorienteret EU" (KOM(2006)0211), 

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Et indre marked for Europa i det 
21. århundrede" (KOM(2007)0724) og Kommissionens ledsagende arbejdsdokument med 
titlen "Det indre marked: gennemgang af resultaterne" SEK(2007)1521), Parlamentets 
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beslutning af 4. september 2007 om gennemgang af det indre marked1 og Kommissionens 
arbejdsdokument med titlen "Gennemgang af det indre marked: et år senere” 
(SEC(2008)3064),

 der henviser til Kommissionens meddelelse ”Muligheder, adgang og solidaritet: en ny 
social vision for det 21. århundredes Europa" (KOM(2007)0726) og Kommissionens 
meddelelse med titlen "Tjenesteydelser af almen interesse, herunder sociale ydelser af 
almen interesse: Europas nye udfordring (KOM(2007)0725) og Parlamentets beslutning af 
27. september 2006 om Kommissionens hvidbog om tjenesteydelser af almen interesse2, 

 der henviser til Kommissionens henstilling af 29. juni 2009 om foranstaltninger til fremme 
af det indre marked3 og Kommissionens henstilling af 12. juli 2004 om gennemførelsen i 
national ret af direktiver af betydning for det indre marked4,

 der henviser til resultattavlen for det indre marked af juli 2009 (SEK(2009)1007) og til 
Europa-Parlamentets beslutning af 9. marts 20105 og 23. september 20086 om 
resultattavlen for det indre marked,

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen "EU's strategi for 
forbrugerpolitikken 2007-2013 – Stærke forbrugere, højere forbrugervelfærd og effektiv 
forbrugerbeskyttelse" og Parlamentets beslutning af 20. maj 2008 om EU's strategi for 
forbrugerpolitikken 2007-20137,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. januar 2009 med titlen "Overvågning af 
det indre markeds konsekvenser for forbrugerne - Anden udgave af resultattavlen for 
forbrugermarkederne"(KOM(2009)0025) og til Kommissionens ledsagende 
arbejdsdokument med titlen "Anden resultattavle for forbrugermarkederne" 
(SEK(2009)0076),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om håndhævelse af 
forbrugerlovgivningen (KOM(2009)0330) og Kommissionens rapport af 2. juli 2009 om 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om 
samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse ("forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde") 
(KOM(2009)0336),

 der henviser til Kommissionens meddelelse om grænseoverskridende e-handel fra 
virksomhed til forbruger i EU (KOM(2009)0557),

 der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om forbrugerbeskyttelse8,

 der henviser til professor Mario Montis rapport til Kommissionen om relancering af det 
                                               
1 EUT C 187E af 24.7.2008, s. 80.
2 EUT C 306E af 15.12.2006, s. 277.
3 EUT L 176 af 7.7.2009, s. 17.
4 EUT L 98 af 16.4.2005, s. 47.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0051.
6 EUT C 244 E af 4.12.2008, s. 46.
7 Vedtagne tekster P6_TA(2008)0210.
8 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0046.
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indre marked,

 der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om realisering af et indre marked for 
forbrugere og borgere1,

 der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2010 om den finansielle, økonomiske og 
sociale krise2,

 der henviser til Kommissionens meddelelse om "Unge på vej" (KOM(2010)0477),

 der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om gennemførelsen af det indre 
marked for e-handel3,

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Rapport om unionsborgerskab 2010: 
Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder (KOM(2010)0603),

 der henviser til beretning fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Den 
Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, om "Hindringer for det 
europæiske indre marked 2008"4,

 der henviser til SOLVIT-årsrapporten fra 2008 om SOLVIT-nettets udvikling og 
resultater (SEK(2009)0142), Kommissionens arbejdsdokument af 8. maj 2008 om 
handlingsplanen for en integreret tilgang til ydelse af bistandstjenester for det indre
marked til borgere og virksomheder (SEC(2008)1882) og Parlamentets beslutning af 9. 
marts 2010 om SOLVIT5,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 
2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter, der sigter mod at skabe et overordnet sæt regler og principper 
vedrørende akkreditering og markedsovervågning6,

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0000/2010),

A. der henviser til, at det indre marked er en af de vigtigste drivkræfter for vækst i Europa og 
bør udgøre det økonomiske fundament i EU ved at fjerne økonomiske og 
konkurrenceevnemæssige forskelle, forvridninger og ulige behandling af europæiske 
virksomheder og borgere,

B. der henviser til, at det indre marked ikke blot er en institutionel struktur, der står over for 
økonomiske, finansielle og sociale udfordringer, men også en måde at beskytte bestemte 
grundlæggende rettigheder for borgere, forbrugere, arbejdstagere og små virksomheder 
(SMV'er),

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0186.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0376.
3 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0320.
4 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
5 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0047.
6 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.
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C. der henviser til, at der står for mange forhindringer i vejen for borgere og SMV'er, der 
ønsker at flytte, købe, sælge eller handle på tværs af grænserne, og аt manglen på 
overførsel af sociale rettigheder, korporatisme og bureaukrati reducerer den frie 
bevægelighed for arbejdstagere, tjenesteydere og fagfolk,

D. der henviser til, at manglen på en helhedsorienteret vision for andre horisontale politikker, 
såsom sundhed, social- og forbrugerbeskyttelse, arbejdsret, miljø og bæredygtig 
udvikling, hæmmer udvidelsen af det indre marked,

E. der henviser til, at det indre marked giver europæerne flere valgmuligheder, især dem, der 
bor i vanskeligt tilgængelige områder, og dem, der lider af nedsat mobilitet,

I. Centrale målsætninger

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse "På vej mod en akt for det indre marked", 
særlig kapitel II, "Europæerne skal sættes i centrum for det indre marked, så de kan 
genvinde tilliden", der indeholder 19 initiativer rettet mod de europæiske borgere;

2. mener, at bestræbelserne på at få gennemført det indre marked må koncentrere sig om 
borgernes, forbrugernes og SMV'ernes bekymringer og rettigheder for at overvinde den 
nuværende "EU-træthed";

3. påpeger, at borgernes og forbrugernes tillid ikke må tages for givet, men skal fremelskes;

4. mener stadig, at meddelelsens forslag er for svage til at sætte borgerne i centrum for det 
indre marked, og at det hastigt voksende antal EU-initiativer uden nogen klar prioritering 
skaber et behov for konsekvens og hensigtsmæssig styring for at sikre sammenhæng i de 
europæiske integrationsforanstaltninger;

5. fremhæver prioriteterne i de 19 forslag i overensstemmelse med fem kriterier –
grundlæggende sociale rettigheder, forbrugerrettigheder, fri bevægelighed for 
arbejdstagere, fri bevægelighed for varer og socialt orienterede virksomhedsorganer – for 
at skabe håndgribelige fordele for borgerne og virksomhederne inden for en rimelig 
tidshorisont;

II. Fælles principper og værdier 

6. fastholder, at der er behov for at indføje en "horisontal arbejdsmarkedsbestemmelse" i al 
lovgivningen vedrørende det indre marked, således at politikker udvikles centreret om 
borgernes grundlæggende arbejdsmarkedsrettigheder: a) retten til kollektive skridt, b) 
arbejdstagernes rettigheder og arbejdsretten og c) tryghed i ansættelsen og foregribelsen af 
industrielle omstruktureringer i overensstemmelse med artikel 9 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og charteret om grundlæggende rettigheder;

7. understreger endnu en gang vigtigheden af hvert af de følgende forslags indvirkning på de 
europæiske borgeres liv;

7.1 anvendelse af den horisontale arbejdsmarkedsbestemmelse i alle foranstaltninger 
som en fælles prioritet; 

7.2 revision af direktivet om udstationering af arbejdstagere;
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7.3 et rammedirektiv om tjenesteydelser af almen økonomisk interesse;

7.4 en ny forordning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, om 
forbedring af menneskelige ressourcers mobilitet og om lige adgang og muligheder 
for borgerne;

7.5 omgående indsats i forhold til et indre marked for realkredit for at lette 
boligmarkedet og fremme de europæiske borgeres tillid til de relevante finansielle 
instrumenter;

7.6 et passende EU-finansieret transeuropæisk transport- og energinet, som en form 
for social og territorial integration for de europæiske borgere og økonomier;

7.7 effektiv regulering af markedsovervågning og produktsikkerhed for at styrke 
forbrugerbeskyttelsen;

8. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme kommunikationen med 
borgerne for at sikre, at deres rettigheder forstås og håndhæves i vid udstrækning; 

9. understreger behovet for at fremme anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer, 
garantere, at mobile arbejdstagere kan tage deres pensionsmidler med sig, tilbyde læring 
uden for klasseværelset, der udmunder sig i et kvalifikationspas, og at indføre "unge på 
vej"-kortet;

10. efterlyser foranstaltninger til at oprette en juridisk ramme for fonde, kooperativer og 
gensidige foreninger for at forhindre juridisk usikkerhed og sikre, at der er socialt 
orienterede virksomhedsorganer og innovative virksomhedsprojekter på det sociale 
område inden for tjenesteydelser af almen interesse;

11. understreger vigtigheden af at uddanne embedsmænd i bestemmelserne for det indre 
marked, markedsovervågning og produktsikkerhed; 

III. Uoverensstemmelser 

12. mener ikke, at programmet i tilstrækkelig grad analyserer årsagerne til markedstrætheden 
eller de europæiske borgeres forventninger til et opblomstret indre marked;

13. beklager manglen på konkrete forslag vedrørende den fælles europæiske klagemekanisme, 
på nær når det gælder fortsættelse af høringen;

14. mener ikke, at meddelelsen lægger tilstrækkelig vægt på betydningen af sociale ydelser, 
og mener, at dette er langt fra den kvalitetsramme, som Kommissionens formand har 
lovet;

15. understreger manglen på et digitalt indre marked, og efterlyser en demokratisering af 
bredbånd og løbende revision af forordningen om telesektoren for at sikre privatlivets 
fred, databeskyttelse og beskyttelse af sårbare grupper;

16. opfordrer Kommissionen til at revidere direktiv 2001/29/EF om ophavsret i 
informationssamfundet;

IV. Strategier på kort sigt
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17. efterlyser strategier på kort sigt for

a) styrkelse af den europæiske markedsovervågning, forbedring af adgangen til 
grundlæggende banktjenester, oprettelse af et integreret indre marked for realkredit og 
fjernelse af skattemæssige hindringer og dobbeltbeskatning;

b) gennemførelse af en e-handelspolitik for at øge borgernes og forbrugernes tillid, når de 
handler på internettet;

c) udarbejdelse af en handlingsplan mod forfalskning og piratkopiering som et vigtigt 
forebyggende redskab, med henblik på at sikre, at varer i omløb på det indre marked er 
sikre at indtage, overholder de relevante standarder og er lovlige;

d) udvikling af en effektiv kommunikationspolitik for akten for det indre marked, der er 
baseret på en revision af politikken med vurdering af dens konkrete fordele 
(håndgribelighed) for borgerne;

e) indførelse af et benchmarksystem, der er baseret på den horisontale sociale 
bestemmelse og vurdering af relevansen af alle det indre markeds foranstaltninger med 
hensyn til deres sociale konsekvenser, håndgribelighed og gennemførlighed; 

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den 11. november 2010 vedtog Kommissionen en meddelelse med forslag til, hvordan man 
kunne forny europæernes tillid til det indre marked. Denne akt for det indre marked vil blive 
diskuteret frem til den 28. februar 2011. Den overordnede tilgang, som Kommissionen 
foreslår, bygger videre på Mario Montis rapport til formanden for Europa-Kommissionen, 
"En ny strategi for det indre marked". Dens formål er, i overensstemmelse med artikel 3 i 
traktaten om Den Europæiske Union, at styrke "en social markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt 
niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten", ved at sætte virksomheder, navnlig 
SMV'er, og europæere i centrum for det indre marked;

Kommissionens meddelelse "På vej mod en akt for det indre marked - For en social 
markedsøkonomi med høj konkurrenceevne” – indeholder 50 forslag til forbedring af vores 
arbejde, erhvervsliv og indbyrdes udvekslinger, og navnlig indeholder kapitel II "Europæerne 
skal sættes i centrum for det indre marked, så de kan genvinde tilliden" 19 initiativer om den 
sociale dimension af det indre marked.
Grech-betænkningen, som blev vedtaget af Parlamentet i maj 2010, anbefalede en ægte 
helhedsorienteret tilgang til relancering og styrkelse af det indre marked, der omfattede 
nøglesektorer som EU-politikker for industri, energi og infrastruktur. Men Kommissionens 
meddelelses sammenhæng med EU's 2020-strategi er svag og uklar og den overlapper med 
forskellige flagskibsinitiativer. Der er behov for mere konsekvens, effektivitet og bedre 
styring, for at et fornyet indre marked kan fremme EU's vækst, beskæftigelse og 
konkurrenceevne samt give mere magt til borgere og forbrugere. Rådet og medlemsstaterne 
må begge fremme det europæiske engagement og nationale ejerskab i retning af en udvidelse 
og styrkelse af det indre marked;

Bestræbelserne på at få gennemført det indre marked har været koncentreret om markedet og 
dets organisation og meget lidt om borgeres, arbejdstageres og forbrugeres bekymringer og 
rettigheder, hvilket kan forklare europæernes modvilje og træthed over for det indre marked. 
Borgerne skal sættes i centrum for det indre marked. Dette erklæres klart i dokumentets 
indledning, men forslagene til gennemførelse af dette mål er utilstrækkelige til at nå det.
Kommissionen foreslår en pagt til på samme tid at forbedre de tre elementer i det indre 
marked: det økonomiske, det sociale og styringen. Denne omfattende tilgang er struktureret 
opdelt i tre dele og 50 konkrete forslag af lovgivningsmæssig eller operationel art:

1. en stærk, bæredygtig og retfærdig vækst for virksomhederne (24 forslag)
2. genskabelse af tillid ved at sætte europæerne i centrum for det indre marked (19 forslag)
3. dialog, partnerskab, evaluering: nøglen til god styring af det indre marked (7 forslag)
Denne rapport svarer til de 19 forslag, der indgår i kapitel 2 i akten for det indre marked, og 
uddyber disse inden for nogle prioriterede spørgsmål og specielt i forhold til det arbejde, der 
er udført i Grech-betænkningen og Monti-rapporten.

Grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige rettigheder
Der skal indsættes en arbejdsmarkedsbestemmelse i al lovgivning vedrørende det indre 
marked i overensstemmelse med artikel 9 i TEUF og charteret om grundlæggende rettigheder 
i Den Europæiske Union, således at de politikker, der udvikles virkelig har borgeren i 
centrum, modvirker konkurrenceforvridning og sikrer samhørighed gennem fuld respekt for 
sociale rettigheder og arbejdstagernes rettigheder.
Indarbejdelsen af en arbejdsmarkedsbestemmelse i al lovgivning vedrørende det indre marked 



PE456.691v01-00 10/12 PR\853322DA.doc

DA

med henblik på at sikre arbejdsret, arbejdsvilkår og arbejdstagernes rettigheder kan bygge på 
den positive fællesskabsret, der kommer til udtryk i artikel 1.6 og 1.7 og betragtning 14 i 
direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked.
Kommissionen har pligt til at opfylde målet om en grundig arbejdsmarkedsmæssig 
konsekvensvurdering ved udarbejdelse af lovgivning vedrørende det indre marked. I praksis 
er der behov for en mere ambitiøs tilgang til forslaget vedrørende udstationeringsdirektivet 
med henblik på at få gennemført en revision af direktivet, som sammen med de økonomiske 
friheder sikrer beskyttelsen af de mest avancerede standarder og praksisser for arbejdsret og 
arbejdsmarkedsforhold samt respekten for retten til kollektiv repræsentation og forhandling, 
kollektive skridt, herunder retten til at strejke, og den fulde gennemførelse af princippet om 
lige løn for lige arbejde.
Kommissionens manglende imødekommelse af Parlamentets anmodning i dennes beslutning 
fra oktober 2010 om den økonomiske krise, dens manglende udarbejdelse af lovgivning og 
skabelse af retssikkerhed for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse giver grund til 
bekymring med tanke på, at Lissabontraktaten indførte et nyt retligt grundlag specifikt til 
dette formål.

Meddelelsen indeholder ikke et forslag om tjenesteydelser af almen interesse som lovet af 
formanden for Europa-Kommissionen. Akten om det indre marked bør også lægge vægt på 
sociale ydelser. Meddelelsen indeholder kun en reference til lovforslag om koncessioner og 
offentlige indkøb.

En høring af arbejdsmarkedets parter med henblik på at skabe en europæisk ramme for 
foregribelse af industrielle omstruktureringer er meget prisværdig, da en bæredygtig industriel
omstrukturering og en europæisk ramme for høring af arbejdsmarkedets parter er nøglen til 
udviklingen af et socialt og venligt indre marked.

Forbrugerrettigheder
Lovforslaget om adgang til banktjenester og realkredit er positivt. Gennemsigtighed omkring 
bankgebyrer og realkreditters faktiske omkostninger og betingelser er afgørende både for at 
beskytte forbrugere og investorer og for at garantere sunde og stabile finansielle institutioner 
samt sikre adgangen til kredit for borgere og små virksomheder.

Styrket europæisk markedsovervågning inden for produktsikkerhed understreger behovet for 
en effektiv juridisk ramme for produktsikkerhed i EU. Det understøtter også revisionen af 
direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og CE-mærkningssystemet for at sikre, at det 
kan betragtes som et sikkerhedssignal for forbrugerne.

Arbejdskraftens frie bevægelighed
Behovet for at løse udestående spørgsmål om fri bevægelighed for arbejdstagere bliver mere 
og mere presserende på områder som anerkendelse af faglige kvalifikationer, mobile 
arbejdstageres pensionsmidler, læring uden for klasseværelset, indførelse af et 
kvalifikationspas og af "unge på vej"-kortet samt styrkelse af luftpassagerers (og andre 
passagerers) rettigheder.
Kommissionens forslag om at genbehandle direktivet og at udvikle grønbogen om pensioner 
er også positivt. Det understreger betydningen af tilstrækkelige pensioner og et bæredygtigt 
pensionssystem, som lettest opnås gennem et solidt trepartssystem, herunder offentlige, 
arbejdsmarkeds- og private pensionsordninger, der er sikret gennem særlige bestemmelser og 
overvågning for at beskytte investorerne.
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Arbejdskraftens frie bevægelighed kan fremmes gennem en fælles europæisk politik for 
udvikling og værdiforøgelse af den menneskelige kapital baseret på viden og livslang læring 
og af beskæftigelsesmulighederne for arbejdstagere, der er i stand til at tilpasse sig skiftende 
produktionsmodeller og økonomisk dynamik.

Udbyggelse af det indre marked for et Europa med merværdi
Behovet for et indre marked for energi, der er i stand til at sætte skub i den europæiske 
økonomi og konkurrenceevne, nedbringe den eksterne afhængighed og gøre energipriser mere 
overkommelige er meget klart nu, og lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige 
initiativer på energiområdet bør sigte både mod at sikre energiforsyningen gennem et varieret 
energinet, nye infrastrukturer for vedvarende energi og koordineret forskning og udvikling 
inden for nye energikilder. Sådanne initiativer bør træffes på grundlag af et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante industrisektorer.
En ægte udbyggelse af det indre marked til gavn for borgerne, erhvervslivet og den 
europæiske konkurrenceevne er afhængig af evnen til at udvikle europæiske 
merværdiprojekter inden for materielle og immaterielle infrastrukturer, der styres og 
finansieres på EU-plan, og Europa-Kommissionen bør fremsætte passende lovforslag på dette 
område.

Intentionen om at udvikle et europæisk transportnetværk ved en fælles ramme for EU-midler, 
øge konkurrenceevnen og integrationen og lette borgeres og arbejdstageres mobilitet gennem 
økonomisk overkommelige tjenester er positiv, og en offentlig højhastighedsjernbane, der 
forbinder alle medlemsstater bliver, sammen med planerne om at fremme investeringer i den 
materielle og finansielle infrastruktur, mere og mere presserende.

Socialt orienterede virksomhedsorganer
Det sociale virksomhedsinitiativ til udvikling og støtte af innovative virksomhedsprojekter på 
det sociale område inden for det indre marked er meget interessant og nyskabende, og det 
henleder opmærksomheden på den sociale økonomis bidrag til en afbalanceret udvikling af 
det indre marked med øget vækst, beskæftigelse og social integration. 
Opfyldelse af behovet for at videreudvikle foranstaltninger med henblik på en forsvarlig og 
ansvarlig virksomhedsledelse og -styring ville være et positivt bidrag til realøkonomien og 
samfundet. Centrale målsætninger som en sund og ansvarlig lønpolitik, en rimelig inddragelse 
af kvinder i ledende og beslutningstagende bestyrelser, belønning af et langsigtet 
aktionærengagement, bedre høring af medarbejderne og medbestemmelses- og 
medejerordninger bør stå i centrum for høringen og de deraf følgende lovgivningsmæssige 
foranstaltninger.

Revisionen af eller indførelsen af ny lovgivning om kooperativer, fonde og gensidige 
foreninger bør ledsages af specifikke bestemmelser vedrørende samfundet og arbejdstagernes 
ret til information og høring gennem etablering af lokal- og virksomhedsråd.
Udestående spørgsmål kræver stadig en god kommunikationsstrategi for, hvordan borgerne 
kan inddrages bedre og styrkes gennem forbedret adgang til information, hvordan man kan nå 
mere bredt ud til borgerne for at sikre dem oplysninger om deres rettigheder i det indre 
marked, herunder kollektive søgsmål, hvordan man kan forbedre grænseoverskridende 
kontakter, hvordan man kan fremskynde anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer 
for at øge mobiliteten og hvordan man kan øge forskningen for at skabe mere innovation.
Denne akt vedtoges parallelt med rapporten om unionsborgerskab 2010 – afskaffelse af 
hindringerne for unionsborgernes rettigheder, som fokuserer på at fjerne de forhindringer, 
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som borgerne støder på, når de rejser, studerer, bliver gift, går på pension, køber eller arver 
ejendom eller stemmer i en anden medlemsstat. Akten for det indre marked og rapporten om 
unionsborgerskab er initiativer, som supplerer hinanden og har til formål at komme den 
fortsatte opsplitning af Den Europæiske Union til livs i spørgsmål, der er af direkte interesse
for borgerne, og at skabe et borgernes Europa og et effektivt indre marked, der lever op til 
borgernes og virksomhedernes behov og forventninger.

Prioritering
Der er et praktisk behov for at identificere prioriteter blandt de nitten forslag. De skal 
udvælges efter fem centrale værdier – grundlæggende arbejdsmarkedsrettigheder, fri 
bevægelighed for arbejdstagere, fri bevægelighed for varer, socialt orienterede 
virksomhedsorganer og forbrugernes rettigheder. Der er dog behov for hurtige praktiske 
resultater for borgerne. Den endelige prioritering af tiltagene skal foretages under 
hensyntagen til forslag, der kan give håndgribelige fordele for borgerne og forbrugerne 
(håndgribelighed) og være let opnåelige inden for en forholdsvis kort tidsperiode 
(gennemførlighed).

Der er et stærkt behov for revision af politikken om håndgribelighed af alle foranstaltninger 
for borgerne, og en vurdering af, hvor let det vil være at gennemføre sådanne foranstaltninger 
(gennemførlighed) begyndende med 2011-planen, er også en central ting. Vi har i mangel af 
sådanne instrumenter identificeret fem områder, der bør gennemføres umiddelbart i løbet af 
2011:

I. en styrkelse af den europæiske markedsovervågning, forbedring af adgangen til 
grundlæggende banktjenester, oprettelse af et integreret indre realkreditmarked og 
fjernelse af skattemæssige hindringer og dobbeltbeskatning;

II. hurtig og effektiv gennemførelse af en e-handelspolitik for at øge borgernes og 
forbrugernes tillid, når de handler på internettet;

III. udarbejdelse af en handlingsplan mod forfalskning og piratkopiering som et vigtigt 
forebyggende redskab, der skal sikre, at varer i omløb på det indre marked er sikre 
at indtage, overholder de relevante standarder og er lovlige;

IV. udarbejdelse fra Kommissionens og medlemsstaternes side af en effektiv 
kommunikationspolitik for akten for det indre marked, baseret på en revision af 
dens håndgribelighed for borgerne;

V. indførelse af et benchmarksystem, der er baseret på den horisontale sociale 
bestemmelse, til vurdering af relevansen af alle det indre markeds foranstaltninger 
med hensyn til deres sociale konsekvenser, håndgribelighed og gennemførlighed til 
brug som grundlag for en fremtidig politik;


