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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om styring og partnerskab i det indre marked
(2010/2289(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 Kommissionens meddelelse om Europa 2020 "En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020), 

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Et indre marked for Europa i det 
21. århundrede" (KOM(2007)0724) og Kommissionens tjenestegrenes ledsagedokument 
med titlen "Det indre marked: Revision af de opnåede resultater" (SEC(2007)1521),

 der henviser til sin beslutning af 4. september 2007 om det indre marked1 og 
Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument om det indre marked: et år senere" 
(SEK(2008)3064),

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

 der henviser til Kommissionens 27. årsberetning om forvaltning af anvendelsen af 
fællesskabslovgivningen og Kommissionens tjenestegrenes ledsagedokument med titlen 
"Situationen inden for de forskellige sektorer" (SEC(2010)1143),

 der henviser til Kommissionens henstilling af 29. juni 2009 om foranstaltninger til fremme 
af det indre marked (C(2009)4728),

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

 der henviser til professor Mario Montis rapport til Kommissionen om relancering af det 
indre marked, 

 der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om realisering af et indre marked for 
forbrugere og borgere2,

 der henviser til resultattavlen for det indre marked nr. 21 (2010) og til sine beslutninger af 
9. marts 20103 og 23. september 20084 om resultattavlen for det indre marked, 

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Et resultatorienteret Europa - anvendelse af 
fællesskabsretten" (KOM(2007)0502),

                                               
1 EUT C 187E af 27.7.2008, s. 80.
2 Vedtagne tekster P7_TA(2010)0186.
3 EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 25.
4 EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 7.
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 der henviser til artikel 258-260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Retsudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at en relancering af det indre marked kræver aktiv støtte fra alle 
europæiske institutioner, medlemsstater og andre berørte parter,

B. der henviser til, at der stadig findes en betydelig kløft mellem reglerne for det indre 
marked og de fordele, som borgerne og virksomhederne kan drage af disse regler i 
praksis,

C. der henviser til, at EU’s gennemsnitlige gennemførelsesefterslæb udgør 1,7 %, når man 
tager hensyn til de tilfælde, hvor gennemførelsestidspunktet for et direktiv overskrider 
fristen, og hvor Kommissionen har iværksat en overtrædelsesprocedure på grund af 
manglende overholdelse,

I. Indledning

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse "På vej mod en akt for det indre marked” og 
især dets tredje afsnit;

2. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at styrke den holistiske strategi om en 
relancering af det indre marked, integrering af det indre markeds prioriteter i alle 
politikområder, som er altafgørende for at opnå, at det indre marked får fordele for 
europæiske borgere, forbrugere og virksomheder; 

3. mener, at en styrkelse af den europæiske økonomiske styring, gennemførelsen af EU 
2020-strategien og relanceringen af det indre marked er lige vigtige, hvis der skal skabes 
ny fremdrift i den europæiske økonomi;

II. Styrkelse af politisk lederskab og partnerskab

4. er overbevist om, at en af de vigtigste udfordringer i forbindelse med relanceringen af det 
indre marked er at sikre politisk lederskab, engagement og samordning; mener, at en 
samlet styring fra højeste politiske niveau er altafgørende for relanceringen af det indre 
marked; 

5. opfordrer indtrængende medlemsstaternes regeringer til at påtage sig ejerskabet for 
relanceringen af det indre marked; glæder sig over de initiativer, som medlemsstaterne har 
truffet for at udnytte den procedure bedst muligt, som de anvender ved behandlingen af 
direktiver om det indre marked i form af et forbedret samarbejde, skabelse af strukturer 
for incitamenter og styrkelse af den politiske betydning af gennemførelsen heraf;

6. bemærker, at det ofte er de lokale og regionale myndigheder, der gennemfører reglerne for 
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det indre marked; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at udvikle 
og udvide partnerskabet med de lokale og regionale myndigheder lige fra 
samhørighedspolitikken til politikken for det indre marked;

7. understreger den større rolle, som de nationale parlamenter spiller i proceduren med 
vedtagelsen af EU-lovgivningen i henhold til Lissabontraktaten; tilskynder de nationale 
parlamenter til at beskæftige sig med reglerne for det indre marked under hele 
lovgivningsproceduren og deltage i fælles aktiviteter sammen med Europa-Parlamentet;

8. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at øge høringen af og dialogen med 
civilsamfundet;

III. Regulering af det indre marked

9. mener, at det indre markeds samlede effektivitet og legitimitet lider under den 
omstændighed, at styringen i det indre marked er kompliceret;

10. mener, at anvendelsen af forordninger i stedet for direktiver ville bidrage til en mere klar 
lovgivning og mindske omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen heraf; 
opfordrer Kommissionen til at udvikle en mere målrettet strategi ved valget af 
lovgivningsinstrumenter, der er baseret på de juridiske og indholdsmæssige karakteristika 
i de regler, der skal gennemføres;

11. mener, at sammenligningstabeller er vigtige for at sikre en korrekt anvendelse af reglerne 
for det indre marked;

IV. Administrativ samordning, information og mekanismer til problemløsning

12. støtter forslagene om det indre marked, hvis mål er en videreudvikling af det 
administrative samarbejde mellem medlemsstaterne, herunder en udvidelse af 
informationssystemet for det indre marked til at omfatte andre lovgivningsområder;

13. foreslår, at Kommissionen og medlemsstaterne samordner og om nødvendigt konsoliderer 
de mange ”fælles rådgivningscentre” for information og problemløsning;

14. tilskynder medlemsstaterne til at udvikle de såkaldte ”kvikskranker” under 
tjenesteydelsesdirektivet til fælles rådgivningscentre, hvor virksomhederne uden 
problemer kan indhente alle nødvendige oplysninger i forbindelse med deres aktiviteter, 
herunder oplysninger om den skatte- og afgiftsordning, der finder anvendelse;

V. Håndhævelse

15. mener, at overtrædelsesproceduren fortsat er det vigtigste instrument til at sikre, at det 
indre marked fungerer;

16. opfordrer Kommissionen til at modsætte sig enhver politisk indblanding og øjeblikkeligt 
iværksætte overtrædelsesprocedurer, hvor de administrative mekanismer til 
problemløsning slår fejl;

17. bemærker, at Domstolens seneste retspraksis åbner nye muligheder for, at Kommissionen 
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kan tage medlemsstaternes generelle og strukturelle overtrædelser af reglerne for det indre
marked op; 

18. opfordrer Kommissionen til i fuld udstrækning at gøre brug af de ændringer, som 
indførtes ved artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som er 
udformet med henblik på at forenkle og fremskynde iværksættelsen af finansielle 
sanktioner i forbindelse med overtrædelsesprocedurer;

19. beklager, at alt for mange overtrædelsesprocedurer tager for lang tid, inden de afsluttes 
eller bringes for Domstolen;

20. støtter Kommissionens initiativer til udvikling af alternative mekanismer til 
konfliktløsning i EU;

VI. Overvågning, evaluering og modernisering

21. går ind for en målrettet strategi baseret på fakta med henblik på overvågning og 
evaluering; opfordrer Kommissionen til at fortsætte udviklingen af dens instrumenter til 
markedsovervågning ved at forbedre metodologi, indikatorer og dataindsamling samtidig 
med, at principperne om praktisk gennemførlighed og omkostningseffektivitet overholdes;

22. påpeger, at den gensidige evaluering i henhold til tjenesteydelsesdirektivet er en innovativ 
måde, hvor gruppepres kan anvendes til at forbedre gennemførelseskvaliteten; støtter om 
nødvendigt anvendelsen af gensidig evaluering inden for andre områder, som f.eks. inden 
for fri bevægelighed for varer;

23. tilskynder medlemsstaterne til regelmæssigt at genbehandle de nationale regler og 
procedurer, som har indvirkning på den fri bevægelighed for tjenesteydelser og varer, med 
henblik på at forenkle og modernisere de nationale regler og fjerne overlapninger;

VII. Vigtige aktioner til styrkelse af styring og partnerskab

24. foreslår, at formanden for Det Europæiske Råd får mandat til at samordne og overvåge 
relanceringen af det indre marked i nært samarbejde med Kommissionens formand;

25. anmoder om, at der på hvert af det Det Europæiske Råds forårstopmøder foretages en 
vurdering af udviklingen på det indre marked på grundlag af en overvågningsprocedure, 
som muliggør en bedømmelse af gennemførelsen af de foreløbige mål; henstiller, at Rådet 
(konkurrenceevne) påtager sig et større ansvar for en undersøgelse af spørgsmål i 
forbindelse med det indre marked inden for alle de politiske områder, som er relevante for 
det indre marked;

26. opfordrer medlemsstaterne til at forelægge sammenligningstabeller for alle direktiver om 
det indre marked og gøre dem offentligt tilgængelige for borgerne;

27. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at mindske gennemførelsesefterslæbet 
for direktiverne om det indre marked til 0,5 %, herunder både manglende og ukorrekte 
gennemførelser inden 2012;

28. opfordrer Kommissionen til at fastsætte en frist på 12 måneder for den maksimale 
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gennemsnitlige tid, som det tager at bearbejde overtrædelser, lige fra procedurens 
indledning til fremsendelsen af en begæring til Domstolen;

29. opfordrer Kommissionen til at foreslå en frist for medlemsstaternes overholdelse af 
Domstolens retspraksis;

30. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en beretning om, hvor effektiv "bedste praksis" 
er i medlemsstaterne med udgangspunkt i dens henstilling af 29. juni 2009 om 
foranstaltninger til fremme af det indre marked inden udgangen af 2011;

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

Styrkelse af politisk lederskab og partnerskab

Ordføreren er overbevist om, at en af de vigtigste udfordringer i forbindelse med 
relanceringen af det indre marked er at sikre politisk lederskab, engagement og samordning.
De 50 forslag til relancering af det indre marked omfatter forskellige porteføljer, som i 
væsentlig grad har indvirkning på adskillige af kommissionsmedlemmernes beføjelser og 
vedrører ansvarsområderne for adskillige udvalg i Europa-Parlamentet. I Rådet er akten for 
det indre marked endvidere opdelt i forskellige sammensætninger af Rådet, hvis rolle og 
effektivitet for en stor dels vedkommende varierer. De nationale institutioner varierer også en 
del i den måde, de er sammensat på, og i deres respektive organisationskultur.

Ordføreren mener, at en forøgelse af Rådets (konkurrenceevne) rolle som foreslået i Rådets 
konklusioner om akten for det indre marked af 10. december 2010 er en nødvendig men ikke 
en tilstrækkelig betingelse for at sikre politisk lederskab, engagement og samordning.

Ordføreren er overbevist om at politisk lederskab på topniveau er altafgørende for 
relanceringen af det indre marked. Hun foreslår derfor, at formanden for Det Europæiske Råd 
får mandat til at samordne og overvåge relanceringen af det indre marked i nært samarbejde 
med Kommissionens formand. På hvert af det Det Europæiske Råds forårstopmøder bør der 
foretages en vurdering af udviklingen på det indre marked på grundlag af en 
overvågningsprocedure, som muliggør en bedømmelse af gennemførelsen af de foreløbige 
mål. I denne forbindelse bemærker ordføreren, at det ungarske formandskab allerede har 
planer om at afholde det første Europæiske Råd nogen sinde om et sektorbestemt emne i 
februar 20111.

Ordføreren er overbevist om, at medlemsstaternes støtte og engagement også vil være 
altafgørende for relanceringen af det indre marked. Hun roser medlemsstaterne for deres 
indsats for at forbedre gennemførelsen og iværksættelsen af reglerne for det indre marked. 
Fremgangsmåderne med “bedste praksis” omfatter gennemførelsen af periodiske evalueringer 
af gennemførelsesordningerne, herunder et system med de såkaldte ”kvikskranker” i de 
forskellige ministerier, og etableringen af advarselssystemer, når fristen for gennemførelsen 
nærmer sig.

Ordføreren bemærker, at medlemsstaterne kan træffe forskellige foranstaltninger inden 
offentliggørelsen af et direktiv for at fremme gennemførelsen og iværksættelsen heraf. 
Sådanne foranstaltninger omfatter udarbejdelsen af gennemførelsesplaner lige så snart, der 
foreligger en politisk aftale, foregribende fastlæggelse af ansvarsområder og/eller analyser af 
de lovgivningsmæssige følger, regelmæssig udveksling af oplysninger mellem de afdelinger, 
der er ansvarlig for forhandlinger, og dem der er involveret i gennemførelsen, samt 
Parlamentets inddragelse på et tidligt tidspunkt under forhandlingerne om nye europæiske 
retsakter, hvilket synes at fremme gennemførelsen, når retsakterne er blevet vedtaget.  

Ordføreren mener også, at medlemsstaterne bør fastlægge deres egne prioriteter og udarbejde 
deres egen dagsorden i overensstemmelse med prioriteterne for det indre marked for at sikre 

                                               
1 Det ungarske formandskab planlægger et topmøde i Det Europæiske Råd om EU’s energipolitik.
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et virkeligt ejerskab af det indre marked.

Ordføreren mener, at den partnerskabsstrategi, som Kommissionen har foreslået, bør styrkes 
ved hjælp af to elementer. 

For det første mener hun, at partnerskab med de lokale og regionale myndigheder bør udvides 
fra samhørighedspolitikken til at omfatte politikker for det indre marked. Reglerne for det 
indre marked gennemføres og håndhæves meget ofte af medlemsstaternes myndigheder på 
regionalt eller lokalt plan. Erfaringerne med gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet har 
klart vist, at inddragelsen af de regionale og lokale myndigheder kan være af særdeles stor 
betydning for at sikre, at retsakterne om det indre marked gennemføres og anvendes 
hensigtsmæssigt. 

Ordføreren bemærker, at nogle medlemsstater allerede har truffet særlige foranstaltninger for 
at udvikle et partnerskab med lokale og regionale aktører, bl.a. gennem etablering af særlige 
netværk, f.eks. inden for offentlige indkøb eller markedsovervågning, som kæder regionale og 
lokale myndigheder sammen. 

For det andet mener ordføreren, at dialog- og partnerskabselementet i styringen af det indre 
marked bør styrkes gennem en stærkere inddragelse af de nationale parlamenter. 
Lissabontraktatens ikrafttræden giver de nationale parlamenter mulighed for at beskæftige sig 
med reglerne for det indre marked under hele lovgivningsproceduren og for at deltage i fælles 
aktiviteter sammen med Europa-Parlamentet.  Hun bemærker, at inddragelsen af de nationale 
parlamenter på et tidligt stadium i drøftelserne om forslaget til direktiv på europæisk plan 
kunne fremskynde vedtagelsen af efterfølgende gennemførelsesforanstaltninger på nationalt 
plan.  Gennem en konstant informationsudveksling med de nationale parlamenter om de 
fremskridt, der opnås ved gennemførelsen, kunne gennemførelsesprocessen gøres lettere.

Regulering af det indre marked

Ordføreren mener, at styringsstrukturerne og -processerne i det indre marked er ovenud 
komplicerede. Dette gør det vanskeligt at udvise ansvarlighed og undergraver det indre 
markeds samlede effektivitet og legitimitet. Ordføreren mener, at der bør lægges større vægt 
på principperne om gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med en yderligere 
udvikling af styringen i det indre marked. 

Ordføreren mener, at en mere målrettet strategi ved valget af lovgivningsinstrumenter, der er 
baseret på de juridiske og indholdsmæssige karakteristika i de regler, der skal gennemføres, 
ville bidrage til en klarere lovgivning og mindske omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen heraf.

Ordføreren understreger, at medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal fremme gennemførelsen af 
Kommissionens opgave med at sikre, at traktatens bestemmelser og de foranstaltninger, som 
institutionerne træffer, finder anvendelse. Følgelig bør medlemsstaterne forsyne 
Kommissionen med klare og præcise oplysninger i forbindelse med direktivernes 
gennemførelse.



PE456.686v02-00 10/12 PR\855011DA.doc

DA

Ordføreren er af den opfattelse, at medlemsstaterne bør forelægge sammenligningstabeller, 
hvori opføres de bestemmelser i medlemsstaterne, hvormed forpligtelserne i direktiverne 
gennemføres i det nationale lovgivningssystem for alle direktiver om det indre marked, og 
give borgerne offentlig adgang hertil (forslag nr. 47 til akten om det indre marked). 

Administrativ samordning og mekanismer til problemløsning

Ordføreren støtter forslag nr. 45 til akten om det indre marked, hvis mål er at udbygge det 
administrative samarbejde yderligere mellem medlemsstaterne via informationssystemet for 
det indre marked (IMI), som kunne udvides til også at omfatte andre lovgivningsområder, 
herunder e-handel og offentlige indkøb.  

Hun mener, at det øgede samspil mellem medlemsstaternes myndigheder, der er ansvarlige 
for spørgsmål i forbindelse med det indre marked, ikke kun bidrager til at løse umiddelbart 
forestående problemer via gennemførelsen af særlige direktiver men også bidrager til at skabe 
gensidig tillid mellem medlemsstaternes myndigheder og til et mere levedygtigt indre marked 
på lang sigt (den europæiske dimension af offentlig forvaltning i medlemsstaterne).

Ordføreren bemærker, at der findes en række mekanismer for informationsspredning og
problemløsning vedrørende det indre marked, som kan være til hjælp for borgerne og 
virksomhederne. Hun foreslår, at Kommissionen og medlemsstaterne samordner og om 
nødvendigt konsoliderer de mange ”fælles rådgivningsskranker” for information og 
problemløsning (forslag nr. 49 og 50 til akten om det indre marked).

Ordføreren støtter en styrkelse af de uformelle mekanismer til problemløsning, især SOLVIT-
netværket. Hun mener, at Kommissionen bør styrke SOLVIT i overensstemmelse med 
Parlamentets betænkning om SOLVIT af 2. marts 2010 (2009/2138(INI)).

Ordføreren foreslår også, at medlemsstaterne og Kommissionen stræber efter at udvikle 
virkelige “fælles rådgivningsskranker”, hvor den samme målgruppe kan indhente alle 
nødvendige oplysninger, f.eks. om udøvelse af en særlig virksomhed. Hun foreslår i denne 
forbindelse, at de såkaldte ”kvikskranker” i henhold til tjenesteydelsesdirektivet også bør 
stille oplysninger til rådighed om den skatte- og afgiftsordning, der finder anvendelse.

Håndhævelse

Ordføreren mener, at overtrædelsesproceduren fortsat bør være det vigtigste instrument til at 
sikre, at det indre marked fungerer. Hun tilskynder Kommissionen til konsekvent at anvende 
overtrædelsesprocedurer der, hvor de administrative mekanismer til problemløsning slår fejl, 
og i fuld udstrækning gøre brug af de ændringer, som indførtes ved artikel 260 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som forenkler og fremskynder iværksættelsen af 
finansielle sanktioner i forbindelse med overtrædelsesprocedurer.

Ordføreren bemærker endvidere, at Domstolens seneste retspraksis åbner nye muligheder for, 
at Kommissionen kan følge medlemsstaternes generelle og strukturelle overtrædelser af 
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reglerne for det indre marked. Kommissionen har traditionelt lagt vægt på, at de enkelte 
tilfælde danner grundlag for gennemførelsesforanstaltninger. Men i sagen Kommissionen mod
Irland1 godkendte Domstolen, at Kommissionen kan indbringe en medlemsstat for Domstolen 
ikke alene for særlige krænkelser af EU-lovgivningen men også for en medlemsstats generelle 
og strukturelle overtrædelser af sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen.

I stedet for at forelægge særlige tilfælde var det Kommissionens mål at påvise eksistensen af 
systemiske og mangelfulde administrative procedurer, og den hævdede, at Irland systematisk 
havde undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til affaldsdirektivet. 
Begrebet "generelle og strukturelle overtrædelser” får afgørende konsekvenser på to punkter.
For det første kan Kommissionen under retssager fremføre nye eksempler på overtrædelser af 
en given forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen. For det andet skal en medlemsstat, der 
har begået en overtrædelse, ikke kun afhjælpe genstanden for overtrædelsen men mere 
principielt ændre sin administrative praksis.

Ordføreren mener, at begrebet "generelle og strukturelle overtrædelser ” kunne bane vej for en 
mere effektiv håndhævelse af de juridiske forpligtelser på det indre marked inden for 
områder, som f.eks. offentlige indkøb.

Ordføreren hævder, at der bør gøres et større stykke arbejde ikke kun for at sikre en rettidig 
gennemførelse men også for at øge indsatsen for at sikre en korrekt gennemførelse. Hun 
hævder, at medlemsstaterne bør tilstræbe en mindskelse af det gennemsnitlige 
gennemførelsesefterslæb til 0,5 % inden 2010, herunder både manglende og ukorrekt 
gennemførelse af direktiverne om det indre marked. 

Ordføreren mener, at de formelle overtrædelsesprocedurer sædvanligvis tager lang tid (den 
gennemsnitlige varighed af gennemførelsen af sådanne procedurer varierer fra 28 måneder for 
EU-15 til 16 måneder for EU-12). Hun opfordrer indtrængende Kommissionen til at fastsætte 
en frist på 12 måneder for den maksimale gennemsnitlige tid, som det må tage at behandle 
overtrædelser.

Ordføreren bemærker, at de nationale myndigheder gennemsnitligt er 17,7 måneder om at 
omsætte de domme fra Domstolen, hvori det er blevet fastslået, at visse medlemsstater ikke 
havde opfyldt deres forpligtelser. Hun opfordrer Kommissionen til at foreslå en frist, inden for 
hvilken medlemsstaterne skal have overholdt Domstolens retspraksis.

Overvågning, evaluering og modernisering

Ordføreren mener, at god styring af det indre marked kun kan baseres på informationer af god 
kvalitet om det indre markeds funktion. Hensigtsmæssige instrumenter til overvågning og 
evaluering af politikkerne for det indre marked bør anvendes til at kæde de forskellige faser i 
den politiske cyklus sammen lige fra udarbejdelsen til gennemførelsen. 

Ordføreren tilskynder Kommissionen til at fortsætte sit arbejde med udviklingen af 
instrumenter til markedsovervågning med udgangspunkt i deres erfaringer med succesrige 

                                               
1 Sag C-494/01 Kommissionen mod Irland, Sml. 2005, s. I-3331.
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instrumenter, herunder de såkaldte sweeps. Hun mener, at man bør prioritere en forbedring af 
metodologi, indikatorer og dataindsamling samtidig med, at principperne om praktisk 
gennemførlighed og omkostningseffektivitet overholdes.

Ordføreren mener, at medlemsstaterne bør inddrages mere i evalueringen og overvågningen af 
reglerne for det indre marked.  Hun tilskynder især medlemsstaterne til regelmæssigt at 
foretage en vurdering af lovgivningen for det indre marked og genbehandle de nationale 
regler og procedurer, som har indvirkning på den fri bevægelighed for tjenesteydelser og 
varer, med henblik på at forenkle og modernisere de nationale regler og fjerne overlapninger.


