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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om et indre marked for virksomheder og vækst
(2010/2277(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse ”På vej mod en akt for det indre marked” –
For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne – 50 forslag med henblik på at 
blive bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen" (KOM(2010)0608),

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

– der henviser til professor Mario Montis rapport af 9. maj 2010 om en ny strategi for det 
indre marked,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om Europa 2020 "En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst"(KOM(2010)2020), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Europa 2020-flagskibsinitiativ - Innovation i 
EU" (KOM(2010)0546),

– der henviser til Kommissionens meddelelse ”Smart regulering i Den Europæiske Union” 
(KOM(2010)0543),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En digital dagsorden for Europa" 
(KOM(2010)0245),

– der henviser til rapporten om evaluering af smv'ers adgang til markederne for offentlige 
indkøb i EU2, 

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

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

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Offentlige indkøb for et bedre miljø" 
(KOM(2008)0400), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse ""Tænk småt først" – En "Small Business 
Act" for Europa" (KOM(2008)0394), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Et indre marked for Europa i det 21. 
århundrede" (KOM(2007)0724) og Kommissionens ledsagende arbejdsdokument med 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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titlen "Det indre marked: gennemgang af resultaterne" (SEC(2007)1521),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Muligheder, adgang og solidaritet: en ny 
social vision for det 21. århundredes Europa" (KOM(2007)0726),

– der henviser til Kommissionens fortolkningsmeddelelse af 5. februar 2008 om 
anvendelsen af fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner på 
institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP'er) (C(2007)6661),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Fuld fart fremad: Det nye partnerskab for 
vækst og beskæftigelse"(KOM(2006)0030),

– der henviser til Rådets konklusioner af 10. december 2010 om akten for det indre marked,

– der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om gennemførelse af det indre 
marked for e-handel1,

– der henviser til sin beslutning af 18. maj 2010 om nye udviklingstendenser for offentlige 
indkøbskontrakter2,

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om resultattavlen for det indre marked3,

– der henviser til sin beslutning af 3. februar 2009 om prækommercielle indkøb: vedvarende 
høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation4,

– der henviser til sin beslutning af 30. november 2006 om fuld fart fremad - opbygning af et 
Europa med iværksætterkultur og vækst5,

- der henviser til forretningsordenens artikel 48,

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

A. der henviser til at det er vigtigt at genoprette tilliden til det indre marked på alle niveauer 
og fjerne eksisterende hindringer for, at selskaber kan starte virksomhed, og til at store 
administrative byrder tager modet fra nye iværksættere,

B. der henviser til, at alle virksomheder berøres af markedsopsplitninger, men at smv'er er 
særlig sårbare over for de problemer, de medfører,

C. der henviser til, at det indre marked ofte opfattes som noget, der indtil videre mest har 
gavnet større virksomheder, selv om smv'erne er EU's vækstmaskine,

D. der henviser til, at manglen på innovation i EU er en nøglefaktor i forhold til de senere års 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0320.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0173.
3 EUT C 349 E af 22.10.2010, s. 25.
4 EUT C 67E af 18.3.2010, s. 10.
5 EUT C 316 E af 22.12.2006, s. 378.
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lave vækstrate, men at innovativ grøn teknologi giver mulighed for at forene vækst på 
lang sigt med miljøbeskyttelse,

E. der henviser til, at det indre marked må sørge for forudsætningerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst for at nå målene i EU 2020-strategien, og at det indre 
marked bør gøres til et bedre miljø for EU-virksomheders innovation og forskning,

F. der henviser til, at risikovillig kapital er en vigtig kilde til finansiering af nye innovative 
virksomheder, og at venturekapitalfonde, der ønsker at investere i forskellige EU-
medlemsstater, mødes af forhindringer,

G. der henviser til, at udvikling og bredere anvendelse af informations- og 
kommunikationsteknologi i EU's virksomheder er væsentlig for vores fremtidige vækst,

H. der henviser til, at e-handel og e-tjenesteydelser, herunder e-forvaltningsydelser, stadig er 
underudviklede på EU-niveau,

I. der henviser til, at postsektoren og en forbedring af interoperabiliteten og samarbejdet 
mellem postsystemer og tjenesteydelser kan have en betydelig indvirkning på udviklingen 
af grænseoverskridende e-handel,

J. der henviser til, at suboptimal elektronisk forvaltning af ophavsrettigheder fører til en høj 
grad af opsplitning på markedet for audiovisuelle produkter, som er til skade for EU's 
virksomheder, og at både virksomheder og forbrugere ville nyde godt af oprettelsen af et 
ægte indre marked for audiovisuelle produkter, 

K. der henviser til, at forfalskning og piratkopiering mindsker virksomhedernes tillid til e-
handel og fremmer opsplitningen af reglerne for beskyttelse af intellektuel ejendomsret, 
hvilket kvæler innovationen på det indre marked,

L. der henviser til forskelle i skattemæssige bestemmelser, såsom selskabsskat og 
momsindberetningspligt, medfører betydelige hindringer for grænseoverskridende
transaktioner, og at disse hindringer godt kan fjernes uden en harmonisering af 
skattesatserne,

M. der henviser til, at grænseoverskridende offentlige indkøb tegner sig for en lav andel af det 
samlede marked for offentlige indkøb, selv om det er en mulighed for EU-virksomheder, 
og at smv'er stadig har begrænset adgang til markederne for offentlige indkøb,

N. der henviser til, at tjenesteydelser udgør en betydelig del af vores økonomiske vækst, og at 
det indre marked for tjenesteydelser stadig er underudviklet grundet uoverensstemmelser 
og forsinket gennemførelse af direktivet om tjenesteydelser,

Indledning

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse "På vej mod en akt for det indre marked" og 
især dens første kapitel om en stærk, bæredygtig og retfærdig vækst for virksomhederne;

2. understreger det indre markeds betydning for EU's virksomheders konkurrenceevne og for 
væksten i de europæiske økonomier, og glæder sig over den helhedsorienterede strategi i 
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meddelelsen;

I. Prioritetsområde 1: et innovativt indre marked

3. støtter kraftigt oprettelsen af et EU-patent og en fælles ordning til afgørelse af patentsager 
for at gøre det indre marked til et innovationsvenligt miljø, og understreger, at den 
omkostningsmæssige byrde af flersprogede patenter vil hæmme innovationen i det indre 
marked;

4. støtter oprettelsen af EU-projektobligationer med henblik på at støtte langsigtet innovation 
på det indre marked;

5. opfordrer Kommissionen til at fremme grænseoverskridende investeringer og etablere en 
lovgivningsmæssig ramme, der tillader risikovillige kapitalfonde at investere frit inden for 
det indre marked, uanset hjemland,

6. anerkender betydningen af offentlige indkøb, især prækommercielle indkøb, og den rolle, 
de spiller i stimuleringen af innovation på det indre marked, og opfordrer medlemsstaterne 
til at udnytte prækommercielle indkøb til at give et afgørende indledende skub til nye 
markeder for innovative og grønne teknologier og samtidig forbedre kvaliteten og 
effektiviteten af de offentlige tjenester; opfordrer samtidig Kommissionen og 
medlemsstaterne til at formidle de eksisterende muligheder for prækommercielle indkøb 
bedre til offentlige myndigheder, og Kommissionen til at undersøge, hvordan 
grænseoverskridende fælles indkøb kan lettes; 

7. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at forene de 
innovative ressources gennem oprettelse af innovationsklynger og fremme af smv'ers 
deltagelse i EU's forskningsprogrammer;

II. Prioritetsområde 2: et digitalt indre marked

8. glæder sig over Kommissionens foreslåede revision af direktivet om elektroniske 
signaturer, og understreger behovet for gensidig anerkendelse af e-identifikation og e-
autentificering i hele EU;

9. opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at øge 
virksomheders tillid til e-handel, navnlig ved at harmonisere aftaleretten, hvor det er 
muligt, og ved at lette grænseoverskridende inddrivelse af gæld;

10. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre det tredje postdirektiv 
(2008/6/EF) for at fremme effektiv distribution og sporing af onlinekøb;

11. understreger behovet for at skabe et indre marked for audiovisuelle varer på internettet 
ved at forbedre den elektroniske forvaltning af ophavsrettigheder og samtidig sikre, at 
rettighedshaverne modtager en passende betaling for deres kreative værker; 

12. påpeger behovet for at styrke kampen mod piratkopiering på nettet på en måde, der er 
proportionel med problemets størrelse og har offentlig støtte, ved at gøre fuld brug af den 
tilgængelige teknologi under overholdelse af de grundlæggende rettigheder;
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III.Prioritetsområde 3: et erhvervsvenligt indre marked 

13. opfordrer Kommissionen til at forbedre smv'ers adgang til kapitalmarkederne ved at øge 
informationen om forskellige EU-finansieringsmuligheder, såsom dem, som stilles til 
rådighed gennem rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond, og ved at gøre 
finansieringsprocedurer nemmere, hurtigere og mindre bureaukratiske;

14. understreger betydningen af at fjerne skattemæssige hindringer for grænseoverskridende 
aktiviteter, og mener, at der er behov for en klarere momsramme og klarere 
indberetningsforpligtelser for virksomhederne for at begrænse tilpasningsomkostningerne 
og forbedre EU's virksomheders konkurrence; 

15. understreger, at et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag ville øge gennemsigtigheden 
og sammenligneligheden af selskabsskattesatser, og dermed reducere hindringerne for 
grænseoverskridende aktiviteter;

16. opfordrer Kommissionen til at gøre procedurerne for offentlige udbud mere effektive for 
at tilskynde EU-virksomheder til at deltage i grænseoverskridende offentlige licitationer, 
og understreger, at smv'ers deltagelse i udbudsprocedurerne bør lettes yderligere; 

IV. Prioritetsområde 4: et indre marked for tjenesteydelser

17. understreger behovet for korrekt gennemførelse af direktivet om tjenesteydelser og 
muligheden for at gennemføre procedurer online, hvilket i betydelig grad kunne reducere 
de operationelle omkostninger for virksomhederne, og opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at lægge særlig vægt på udviklingen af et indre marked for online-
tjenester;

18. opfordrer Kommissionen til at fremme udviklingen af erhvervsservicesektoren og træffe
de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger til at beskytte smv'er mod urimelig 
handelspraksis fra større virksomheders side inden for detailsektoren;

19. opfordrer Kommissionen til at foreslå en juridisk ramme for tjenesteydelseskoncessioner 
for at sikre gennemsigtighed, effektiv retsbeskyttelse af tilbudsgivere og retssikkerhed;

20. understreger betydningen af en korrekt gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige 
kvalifikationer, og opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til indførelse 
EU-erhvervspas, hvor det er relevant;

21. glæder sig over, at Europa-Kommissionens agter at foreslå en lovgivningsmæssig reform 
af standardiseringsrammen, der også omfatter tjenesteydelser;

22. fremhæver betydningen af det indre markeds eksterne dimension og i særdeleshed af det 
lovgivningsmæssige samarbejde med de vigtigste handelspartnere med det formål at 
fremme overensstemmelse på lovgivningsområdet, ækvivalens af tredjelandes systemer og 
bredere anvendelse af internationale standarder;

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

I oktober 2010 vedtog Kommissionen meddelelsen "På vej mod en akt for det indre marked" 
for at relancere det indre marked.  I første del af denne meddelelse foreslår Kommissionen en 
række foranstaltninger, som skal skabe stærkere, bæredygtig og retfærdig vækst for 
erhvervslivet.
I dag er Europa blevet verdens største økonomi. Det indre marked er hjørnestenen for både 
virksomheder og forbrugere, men det kan skabe mere vækst og beskæftigelse, og dets fulde 
potentiale er endnu ikke set.  Der må rettes særlig opmærksomhed mod smv'er, der har det 
største potentiale for yderligere udvikling og øget beskæftigelse. Derfor er det meget vigtigt at 
fremme en bæredygtig økonomisk vækst.

Det indre marked selv og de virksomheder, der opererer inden for det, er afgørende for EU-
økonomiernes fremtidige vækst. Dette udkast til betænkning skitserer prioriterede 
foranstaltninger, der skal træffes for at opbygge et stærkere indre marked, der bedre 
imødekommer behovene hos EU-virksomheder, og som vil medføre højere vækstrater end før. 
Ordførerens prioriteter er arrangeret i fire grupper, der tager sigte på at omdanne det indre 
marked til et innovativt, erhvervsvenligt klima, der er baseret på en digital økonomi, og hvor 
den frie bevægelighed for tjenesteydelser fungerer effektivt.
Et velfungerende indre marked for tjenesteydelser har et vigtigt potentiale for vækst og 
dermed for vores økonomiske genopretning. Kun bæredygtig vækst kan sikre bæredygtige 
job. Der bør tages yderligere skridt til at sikre en korrekt gennemførelse af servicedirektivet 
(med særlig opmærksomhed på onlinetjenester) og af direktivet om erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Desuden er indførelsen af EU-erhvervspas, hvor dette kan lade sig gøre, en 
idé, der må overvejes i betragtning af disse pas' potentiale til at øge den frie bevægelighed for 
EU-borgere og forenkle ansættelsesprocedurerne for virksomheder i EU.

Andre vigtige tiltag, der skal gennemføres på området, er at skabe en passende juridisk ramme 
for tjenesteydelseskoncessioner og at sikre, at reformen af standardiseringsrammen også 
omfatter tjenesteydelser.
EU har behov for et digitalt indre marked for at øge konkurrenceevnen og skabe vækst.  Dette 
er også nødvendigt for at bringe EU på linje med andre lande i verden, der har udviklet sig 
hurtigere i retning af en digital økonomi, end Europa. 

E-handel har et stort potentiale til at øge den grænseoverskridende handel. Kommissionen bør 
yderligere præcisere de juridiske rammer for e-handel og også fjerne de forskelle i de 
nationale bestemmelser, der hæmmer e-handel. Det er nødvendigt at fremme e-handel, og 
også at øge tilliden til den, ikke kun hos forbrugerne, men også hos virksomheder, der 
undertiden er tilbageholdende med at bruge den. Det er derfor vigtigt at harmonisere 
aftaleretten, hvor dette er muligt, og at lette grænseoverskridende inddrivelse af gæld. 

E-forvaltningstjenesterne bør udvikles yderligere, da virksomhederne kan mindske deres 
driftsomkostninger ved at anvende internettet, når de har brug for at kommunikere med 
myndighederne, hvilket er et vigtigt element af deres konkurrenceevne. Derfor er forslaget om 
at sikre gensidig anerkendelse af e-identifikation og e-autentificering, såvel som revisionen af 
direktivet om elektroniske signaturer, af allerstørste betydning.
Det indre marked bør gavne alle virksomheder, men der bør lægges særlig vægt på smv'er, da 
denne kategori af virksomheder har endnu større vanskeligheder ved at udnytte mulighederne 
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i det indre marked fuldt ud. Smv'erne er drivkraften bag væksten i EU, og sikrer en stor del af 
vores job. Men de har store problemer at udvide deres aktiviteter og innovere, hvilket skyldes 
deres vanskeligheder med at finansiere sådanne projekter. Deres dynamik påvirkes også 
negativt af administrative byrder, og de skal reduceres. Smv'ernes vanskeligheder med at 
finansiere sig selv på kapitalmarkederne skal løses, og Kommissionen gør ret i at understrege 
dette. 

EU bør også træffe vigtige foranstaltninger til at forbedre smv'ernes synlighed for 
investorerne. Smv'er har også behov for bedre adgang til informationer, og kommunikationen 
med dem skal forbedres. Smv'er bør være opmærksomme på mulighederne i det indre marked 
samt de finansielle instrumenter, der stilles til rådig for dem, navnlig af selve EU. Desuden 
bør innovation gøres lettere for smv'er, og det er vigtigt at forbedre deres mulighed for at 
deltage i forskningsprogrammer. 

Der er behov for støtte til innovation, ikke kun for små og mellemstore virksomheder, men for 
alle virksomheder. Derfor er Kommissionens forslag om at oprette projektobligationer, 
udstedt af den private sektor, afgørende for at give dem mulighed for at rejse midler. 
Kommissionen bør sikre, at metoderne til anvendelse af disse nye finansielle instrumenter, 
også er velegnede til smv'er. 
EU har endvidere, for at styrke innovationskapaciteten i de europæiske virksomheder i EU, 
behov for en effektiv lovgivning om risikovillig kapital, som er en af de vigtigste kilder til 
finansiering for innovative nystartede virksomheder, der skaber stor merværdi. Det er derfor 
afgørende at skabe et regelsæt, der giver venturekapitalfonde mulighed for at investere i en 
hvilken som helst medlemsstat. EU vil ikke være i stand til at fokusere på innovative sektorer, 
hvis der ikke træffes yderligere foranstaltninger til at sikre, at det indre marked også fungerer 
for venturemarkedet.

Betænkningen omhandler også grænseoverskridende indkøb, som er af stor interesse for både 
EU-virksomheder og offentlige myndigheder. Offentlige indkøb tegner sig for 17 % af EU's 
BNP for leverancer, arbejder og tjenesteydelser hvert år. I denne finansielt vanskelige tid er 
det afgørende at sikre, at disse penge bliver brugt på den mest omkostningseffektive måde.

EU's medlemsstater bør fokusere på at fremme offentlige indkøb af innovative og grønne 
produkter og tjenesteydelser. De grænseoverskridende offentlige indkøb udgjorde kun 
omkring 1,5 % af alle tildelte offentlige kontrakter i 2009. Der er trods alle betydningsfulde 
resultater på det indre marked stadig potentiale til at øge anvendelsen af e-indkøb og brugen 
af internettet til at forøge de grænseoverskridende indkøb. Der bør særligt fokuseres på 
prækommercielle indkøb og fælles indkøb.

Smv'ers andel af offentlige indkøb over tærskelbeløbet er 18 % lavere end deres samlede 
andel i økonomien. Mikrovirksomheder og små virksomheder halter langt bagefter deres 
faktiske rolle i realøkonomien. Bedre adgang til informationer og overvindelse af begrænsede 
tekniske og finansielle muligheder kunne i betydeligt omfang forbedre effektiviteten af 
udvekslingen af oplysninger mellem indkøbere og potentielle leverandører. 
Sidst men ikke mindst er skattemæssige foranstaltninger også af stor betydning. Koordinering 
af skattepolitikker og indførelsen af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag ville gøre 
det indre marked til et bedre erhvervsklima for europæiske virksomheder. Fordelen ville være, 
at dette ville gøre EU's virksomheder mere gennemsigtige og lette sammenligningen mellem 
forskellige selskabsskattesatser, der anvendes af medlemsstaterne.
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På den anden side er dette ikke den eneste hindring for virksomheder for at operere på tværs 
af landegrænser. Ordføreren støtter indførelsen af en ny momsstrategi, der vil afklare og 
tilpasse rammerne til de nye realiteter i de europæiske økonomier med fordele for EU-
virksomhedernes konkurrenceevne. Regler om indberetningspligt bør også ofres særlig 
opmærksomhed, da de ofte er en betydelig byrde for virksomhederne og en hindring for 
grænseoverskridende transaktioner.


