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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden
(2010/2289(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”På väg mot en inre 
marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi. Femtio 
förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans” 
(KOM(2010)0608),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Europa 2020 – En strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande om en inre marknad för framtidens 
Europa (KOM(2007)0724) och det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionen om 
den inre marknaden och en granskning av de resultat som man uppnått på området 
(SEK(2007)1521),

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2007 om översynen av den inre 
marknaden1 och kommissionens arbetsdokument om översynen av den inre marknaden 
och resultaten efter ett år (SEK(2008)3064),

– med beaktande av kommissionens meddelande om smart lagstiftning i Europeiska 
unionen (KOM(2010)0543),

– med beaktande av kommissionens tjugosjunde årsrapport om kontrollen av 
gemenskapsrättens tillämpning och det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionen 
om situationen i de olika sektorerna (SEK(2010)1143),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för 
att förbättra den inre marknadens funktion (K(2009)4728),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 10 december 2010 om inremarknadsakten,
– med beaktande av professor Mario Montis rapport till kommissionen om att blåsa nytt 

liv i den inre marknaden,
– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre 

marknad för konsumenter och medborgare2,
– med beaktande av Resultattavlan för den inre marknaden nr 21 (2010) och sina 

resolutioner av den 9 mars 20103 och den 23 september 20084 om resultattavlan för den 
inre marknaden,

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”En Europeisk union som 
bygger på resultat – Tillämpningen av gemenskapsrätten” (KOM(2007)0502),

– med beaktande av artiklarna 258–260 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

                                               
1 EUT C 187 E, 27.7.2008, s, 80. 
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0186.
3 EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 25.
4 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 7.
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– med beaktande av artikel 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-.../2011), och av 
följande skäl:

A. En nystart för den inre marknaden förutsätter aktivt stöd från samtliga EU-
institutioner, medlemsstater och berörda parter.

B. Ett stort gap föreligger fortfarande mellan bestämmelserna för den inre marknaden och 
de fördelar med bestämmelserna som medborgare och företag kan utnyttja.

C. EU:s genomsnittliga eftersläpning med införlivandet uppgår till 1,7 procent om man 
tar hänsyn till de fall där införlivandet av ett direktiv överskrider tidsfristen och där 
kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande för bristande överensstämmelse.

I. Inledning

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande med titeln ”På väg mot en 
inre marknadsakt”, särskilt kapitel 3.

2. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och rådet att förstärka det 
holistiska angreppssättet vid nystarten för den inre marknaden, vilket även innebär en 
integrering av inremarknadsprioriteringarna i alla politiska områden som är av 
avgörande betydelse för att man ska kunna få till stånd en inre marknad som gagnar 
medborgarna, konsumenterna och företagen i Europa.

3. Europaparlamentet anser att stärkandet av den europeiska ekonomiska styrningen, 
genomförandet av Europa 2020-strategin och nystarten för den inre marknaden är lika 
viktiga när det gäller att blåsa nytt liv i den europeiska ekonomin.

II. Stärkandet av politiska ledarskap och partnerskap

4. Europaparlamentet är övertygat om att en av de centrala utmaningarna vid nystarten 
för den inre marknaden består i att säkra ledarskap, engagemang och samordning från 
politiskt håll. Omfattande riktlinjer från högsta politiska nivå är helt avgörande för 
nystarten för den inre marknaden.

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaternas regeringar att ta egenansvar 
för nystarten för den inre marknaden. Parlamentet välkomnar de initiativ som 
medlemsstaterna tagit för att uppnå bästa möjliga metoder för att hantera direktiven 
om den inre marknaden genom att förbättra samordningen, skapa strukturer för 
incitament och öka införlivandets politiska betydelse.

6. Europaparlamentet konstaterar att bestämmelserna för den inre marknaden ofta 
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genomförs av lokala och regionala myndigheter. Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att i ytterligare grad utveckla och bredda partnerskapen med lokala och 
regionala myndigheter så att de utöver sammanhållningspolitiken även kommer att 
omfatta den politik som rör den inre marknaden.

7. Europaparlamentet framhåller den viktigare roll som de nationella parlamenten spelar 
vid antagandet av unionslagstiftning enligt Lissabonfördraget. De nationella 
parlamenten uppmuntras att vara delaktiga i arbetet med bestämmelserna för den inre 
marknaden under hela lagstiftningscykeln och delta i gemensam verksamhet med 
Europaparlamentet.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att stärka samrådet och dialogen 
med det civila samhället.

III. Regleringen av den inre marknaden

9. Europaparlamentet anser att den inre marknadens effektivitet och legitimitet på ett 
övergripande plan lider av den komplexa styrningen av den inre marknaden.

10. Europaparlamentet anser att användningen av förordningar i stället för direktiv skulle 
bidra till tydligare lagstiftning och minska de kostnader som införlivandet medför.
Kommissionen uppmanas att utveckla en mer riktad strategi när man väljer 
lagstiftningsinstrument, baserat på den rättsliga och innehållsmässiga karaktären hos 
de bestämmelser som ska genomföras.

11. Europaparlamentet anser att jämförelsetabeller är en förutsättning för att man ska 
kunna se till att bestämmelserna för den inre marknaden tillämpas korrekt.

IV. Administrativa mekanismer för samordning, informationsspridning och 
problemlösning

12. Europaparlamentet ställer sig bakom de förslag i inremarknadsakten som syftar till att 
i ytterligare grad utveckla det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna, 
inklusive utvidgningen av informationssystemet för den inre marknaden så att det 
kommer att omfatta andra lagstiftningsområden.

13. Europaparlamentet föreslår att kommissionen och medlemsstaterna samordnar och, 
om lämpligt, befäster de många systemen med en enda kontaktpunkt för 
informationsspridning och problemlösning.

14. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utveckla system med en enda 
kontaktpunkt enligt tjänstedirektivet så att de verkligen blir system med en enda 
kontaktpunkt där företag lätt kan få tillgång till all information som krävs för deras 
verksamhet, däribland information om tillämpliga skattebestämmelser.
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V. Efterlevnaden

15. Europaparlamentet anser att överträdelseförfaranden även i fortsättningen är ett 
nyckelverktyg för en väl fungerade inre marknad.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte låta sig påverkas av politiska 
ingripanden och att omedelbart inleda överträdelseförfaranden i fall där de 
mekanismer för problemlösning som föregår ett eventuellt överträdelseförfarande inte 
lett till önskade resultat.

17. Europaparlamentet konstaterar att domstolens rådande rättspraxis öppnar för nya 
scenarier vad avser kommissionens möjligheter att hantera allmänna och strukturella 
överträdelser som medlemsstaterna gjort sig skyldiga till i samband med 
bestämmelserna för den inre marknaden.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till fullo utnyttja de ändringar som 
införts genom artikel 260 i EUF-fördraget och som syftar till att förenkla och 
påskynda tillämpningen av ekonomiska påföljder inom ramen för 
överträdelseförfaranden.

19. Europaparlamentet beklagar att det i alltför många fall tar lång tid innan 
överträdelseförfaranden avslutas eller talan väcks inför domstolen.

20. Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ att utveckla alternativ tvistlösning 
inom EU.

VI. Kontroll, utvärdering och modernisering

21 Europaparlamentet stöder en fokuserad och evidensbaserad strategi för kontroll och 
utvärdering av marknaden. Kommissionen uppmanas att fortsätta utveckla sina 
verktyg för kontroll av marknaden genom att förbättra metoderna, indikatorerna och 
systemen för datainsamling, med full respekt för principerna om praktisk 
genomförbarhet och kostnadseffektivitet.

22. Europaparlamentet framhåller den ömsesidiga utvärderingen i tjänstedirektivet som ett 
innovativt sätt att utnyttja inbördes påtryckningar för att förbättra 
införlivandekvaliteten. Parlamentet ställer sig bakom att man, om lämpligt, tillämpar 
ömsesidig utvärdering på andra områden, t.ex. fri rörlighet för varor.

23. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att regelbundet se över de nationella 
bestämmelser och förfaranden som påverkar den fria rörligheten för tjänster och varor 
för att förenkla och modernisera de nationella bestämmelserna och eliminera 
överlappningar.
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VII. Nyckelåtgärder för att stärka styrelseformerna och partnerskapen

24. Europaparlamentet föreslår att Europeiska rådets ordförande bör ges mandat att i nära 
samarbete med kommissionens ordförande samordna och övervaka nystarten för den 
inre marknaden.

25. Europaparlamentet anser att Europeiska rådet varje vår bör utvärdera situationen på 
den inre marknaden, baserat på en kontrollprocess som möjliggör en bedömning av 
frågan huruvida relevanta delmål uppnåtts. Rådet (konkurrenskraft) bör ta ett större 
ansvar när det gäller att utreda frågor som rör den inre marknaden inom alla politiska 
områden där den inre marknaden är av relevans.

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla jämförelsetabeller för 
alla direktiv om den inre marknaden och att göra dem tillgängliga för medborgarna.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att minska 
eftersläpningen med införlivandet av direktiv om den inre marknaden så att den senast 
2012 kommer att uppgå till 0,5 procent, inklusive såväl uteblivet som inkorrekt 
införlivande.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ange 12 månader som riktmärke för 
den genomsnittliga tid som det som längst ska ta att genomföra 
överträdelseförfaranden, från den tidpunkt då de inleds till den tidpunkt då begäran 
översänds till domstolen.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett riktmärke för 
medlemsstaternas efterlevnad av domstolens beslut.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en rapport om hur effektiva 
de bästa metoder är som redan tillämpas i medlemsstaterna och att basera denna 
rapport på sin rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för att förbättra den 
inre marknadens funktion senast 2011.

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Stärkandet av politiska ledarskap och partnerskap

Föredraganden anser att en av de centrala utmaningarna vid nystarten för den inre marknaden 
består i att säkra ledarskap, engagemang och samordning från politiskt håll. De 50 förslagen 
inför nystarten för den inre marknaden omfattar ett antal olika paket, inbegriper i grund och 
botten åtskilliga kommissionsledamöters behörighetsområden och berör ansvarsområdena för 
flera olika utskott i Europaparlamentet. Vid rådet är inremarknadsakten vidare uppdelad på 
olika rådskonstellationer vilkas roller och genomslagskraft varierar i hög grad. Det 
förekommer en avsevärd variation även i samband med hur nationella institutioner är 
organiserade och hur deras respektive organisationskultur ser ut.

Föredraganden anser att stärkandet av rådets (konkurrenskraft) roll – precis som man framhöll 
i rådets slutsatser av den 10 december 2010 om inremarknadsakten – är en förutsättning, dock 
inte den enda, när det gäller att säkra ledarskap, engagemang och samordning från politiskt 
håll.

Föredraganden anser att riktlinjer från högsta politiska nivå är av avgörande betydelse för 
nystarten för den inre marknaden. Hon föreslår därför att Europeiska rådets ordförande bör 
ges mandat att i nära samarbete med kommissionens ordförande samordna och övervaka 
nystarten för den inre marknaden. Europeiska rådet bör varje vår utvärdera situationen på den 
inre marknaden, baserat på en kontrollprocess som möjliggör en bedömning av frågan 
huruvida relevanta delmål uppnåtts. Föredraganden kan i detta sammanhang konstatera att det 
ungerska ordförandeskapet redan nu planerar att i februari 2011 låta Europeiska rådet för 
första gången någonsin bli ett möte som rör en viss sektor.1

Föredraganden är övertygad om att även medlemsstaternas stöd och engagemang kommer att 
vara av avgörande betydelse vid nystarten för den inre marknaden. Hon lovordar 
medlemsstaterna för deras ansträngningar att förbättra införlivandet och genomförandet av 
bestämmelserna för den inre marknaden. Sådana bästa metoder inbegriper inrättande av 
regelbundna utvärderingar av införlivandesystemen, införande av system med en enda 
kontaktpunkt i olika ministerier och inrättande av varningssystem som slår larm när tidsfristen 
för införlivande närmar sig.

Föredraganden noterar att medlemsstaterna redan innan ett direktiv offentliggörs kan vidta 
olika åtgärder för att underlätta införlivandet och genomförandet. Sådana åtgärder omfattar 
utvecklingen av införlivandeplaner så snart en politisk överenskommelse föreligger, 
förhandsfastställande av behörighet och/eller analys av lagstiftningens konsekvenser, 
regelbundet översändande av information mellan de avdelningar som ansvarar för 
förhandlingarna och de avdelningar som är involverade i införlivandet samt tidig 
parlamentarisk delaktighet i förhandlingarna om ny europeisk lagstiftning, vilket tycks 
underlätta införlivandet när lagstiftningen väl har antagits.

Föredraganden anser också att medlemsstaterna bör fastställa sina egna prioriteringar och 

                                               
1 Det ungerska ordförandeskapet planerar ett möte med Europeiska rådet om EU:s energipolitik.
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utarbeta sin egen agenda i enlighet med inremarknadsprioriteringarna för att verkligen ta 
egenansvar för den inre marknaden.

Föredraganden anser att den strategi för partnerskap som kommissionen föreslår behöver 
stärkas med hjälp av två inslag. 

För det första anser hon att partnerskap med lokala och regionala myndigheter behöver 
breddas så att de utöver sammanhållningspolitiken även kommer att omfatta den politik som 
rör den inre marknaden. Bestämmelserna för den inre marknaden genomförs och upprätthålls 
mycket ofta av medlemsstaternas regionala eller lokala myndigheter. Erfarenheterna av 
genomförandet av tjänstedirektivet visar tydligt att de regionala och lokala myndigheternas 
delaktighet kan vara mycket viktig när det gäller att se till att lagstiftning som rör den inre 
marknaden genomförs och tillämpas korrekt. 

Föredraganden noterar att vissa medlemsstater redan har vidtagit särskilda åtgärder för att 
utveckla partnerskap med lokala och regionala aktörer, bland annat genom att inrätta särskilda 
nätverk, exempelvis på områdena offentlig upphandling och marknadsövervakning, 
varigenom en förbindelselänk mellan regionala och lokala myndigheter skapas. 

För det andra anser föredraganden att de inslag som dialog och partnerskap utgör inom ramen 
för styrelseformerna på den inre marknaden bör stärkas genom en större delaktighet från de 
nationella parlamentens sida. Lissabonfördragets ikraftträdande ger en möjlighet för de 
nationella parlamenten att vara delaktiga i arbetet med bestämmelserna för den inre 
marknaden under hela lagstiftningscykeln och delta i gemensam verksamhet med 
Europaparlamentet. Hon konstaterar att de nationella parlamentens delaktighet på ett tidigt 
stadium vid överläggningarna om ett förslag till direktiv på europeisk nivå skulle kunna 
påskynda antagandet av efterföljande införlivandeåtgärder i medlemsstaterna. Ett fortlöpande 
utbyte av införlivanderelaterad information med de nationella parlamenten avseende 
framstegen med införlivandet skulle också kunna underlätta införlivandearbetet.

Regleringen av den inre marknaden

Föredraganden anser att strukturerna och förfarandena i samband med styrelseformerna på 
den inre marknaden är mycket komplexa. Detta gör ansvarsutkrävande till en komplicerad 
fråga och undergräver den inre marknadens övergripande effektivitet och legitimitet. Hon 
anser att man, när man vidareutvecklar styrelseformerna på den inre marknaden, i större 
utsträckning bör beakta principerna om insyn och ansvarsutkrävande. 

Föredraganden anser att en mer riktad strategi vid valet av lagstiftningsinstrument, baserad på 
den rättsliga och innehållsmässiga karaktären hos de bestämmelser som ska genomföras, 
skulle bidra till tydligare lagstiftning och minska de kostnader som införlivandet medför.

Föredraganden framhåller att medlemsstaterna enligt artikel 4.3 i EU-fördraget är skyldiga att 
underlätta kommissionens uppgift att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av 
fördragen och av de åtgärder som institutionerna vidtar. Följaktligen bör medlemsstaterna 
förse kommissionen med tydlig och detaljerad information om genomförandet av direktiv.
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Föredraganden anser att medlemsstaterna bör tillhandahålla jämförelsetabeller med 
förteckningar över de bestämmelser i medlemsstaterna som införlivar skyldigheterna enligt 
direktiven med respektive nationella rättssystem för alla direktiv om den inre marknaden, och 
att de bör göra dem tillgängliga för medborgarna (inremarknadsaktsförslag nr 47). 

Administrativa mekanismer för samordning och problemlösning

Föredraganden stöder inremarknadsaktsförslag nr 45, som syftar till att i ytterligare grad 
utveckla det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna genom informationssystemet 
för den inre marknaden, som skulle kunna utvidgas så att det kommer att omfatta andra 
politiska områden, bland annat e-handel och offentlig upphandling.

Hon anser att ett ökat samspel mellan medlemsstaternas myndigheter med ansvar för frågor 
som rör den inre marknaden inte bara bidrar till att lösa akuta problem avseende 
genomförandet av specifika direktiv, utan även är ett verktyg för att på längre sikt skapa 
ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaternas myndigheter och få till stånd en livskraftigare 
inre marknad (den europeiska dimensionen inom offentlig förvaltning i medlemsstaterna).

Föredraganden konstaterar att ett antal mekanismer för informationsspridning och 
problemlösning rörande den inre marknaden redan finns och har till funktion att hjälpa 
medborgare och företag. Hon föreslår att kommissionen och medlemsstaterna samordnar och, 
om lämpligt, befäster befintliga system med en enda kontaktpunkt för informationsspridning 
och problemlösning (inremarknadsaktsförslagen nr 49–50).

Föredraganden ställer sig bakom stärkandet av informella problemlösningsverktyg, särskilt 
Solvitnätverket. Hon anser att kommissionen bör stärka Solvit i enlighet med parlamentets 
betänkande av den 2 mars 2010 om Solvit (2009/2138(INI)).

Föredraganden föreslår även att medlemsstaterna och kommissionen bör eftersträva 
utvecklingen av system som verkligen har en enda kontaktpunkt där samma målgrupp kan få 
tillgång till all information som krävs, t.ex. för en viss verksamhet. I detta sammanhang 
föreslår hon att system med en enda kontaktpunkt enligt tjänstedirektivet även bör 
tillhandahålla information om tillämpliga skattebestämmelser.

Efterlevnaden

Föredraganden anser att överträdelseförfaranden även i fortsättningen bör vara ett 
nyckelverktyg när det gäller att uppnå en väl fungerade inre marknad. Hon uppmanar 
kommissionen att konsekvent inleda överträdelseförfaranden i fall där de mekanismer för 
problemlösning som föregår ett eventuellt överträdelseförfarande inte lett till önskade resultat, 
och att fullt ut utnyttja de ändringar som införts genom artikel 260 i EUF-fördraget och som 
syftar till att förenkla och påskynda tillämpningen av ekonomiska påföljder inom ramen för 
överträdelseförfaranden.

Föredraganden tar även i beaktande att domstolens rådande rättspraxis öppnar för nya 
scenarier vad avser kommissionens möjligheter att hantera allmängiltiga och strukturella 
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överträdelser som medlemsstaterna gjort sig skyldiga till i samband med bestämmelserna för 
den inre marknaden. Traditionellt sett har kommissionen inriktat sig på att vidta åtgärder för 
upprätthållande av den rådande lagstiftningen baserat på enskilda händelser. I målet 
Europeiska kommissionen mot Irland1 godkände emellertid domstolen att kommissionen kan 
inleda förfaranden mot en medlemsstat inte bara på grund av specifika överträdelser av 
unionslagstiftningen, utan även på grund av allmängiltiga och strukturella överträdelser som 
en medlemsstat gjort sig skyldig till vad avser dess skyldigheter enligt unionslagstiftningen. I 
stället för att hänvisa till specifika händelser var kommissionens avsikt att visa på 
systematiska administrativa brister och argumentera för att Irland systematiskt hade underlåtit 
att följa avfallsdirektivet. 

Tillämpningen av begreppet ”allmängiltiga och strukturella överträdelser” får avgörande 
konsekvenser på två plan. För det första har kommissionen möjlighet att under 
domstolsförfarandets gång åberopa nya exempel på överträdelser av en viss skyldighet enligt 
unionslagstiftningen, och för det andra måste den medlemsstat som gjort sig skyldig till 
överträdelse inte bara avhjälpa den specifika brist som strider mot lagstiftningen, utan även i 
grund och botten ändra sina administrativa metoder. 

Föredraganden anser att tillämpningen av begreppet ”allmängiltiga och strukturella 
överträdelser” skulle kunna bana väg för ett effektivare upprätthållande av skyldigheterna 
enligt bestämmelserna för den inre marknaden på områden som offentlig upphandling.

Föredraganden anser att större ansträngningar behöver göras för att inte bara säkra 
införlivande inom tidsfristen, utan även öka insatserna när det gäller att garantera ett korrekt 
införlivande. Hon föreslår att medlemsstaterna bör sikta på att minska den genomsnittliga 
eftersläpningen med införlivande till 0,5 procent senast 2012, inklusive såväl uteblivet som 
inkorrekt införlivande.

Föredraganden konstaterar att formella överträdelseförfaranden normalt tar lång tid. I 
genomsnitt tar det från 28 månader för EU 15 till 16 månader för EU 12 att slutföra sådana 
förfaranden. Hon uppmanar med kraft kommissionen att ange 12 månader som riktmärke för 
den genomsnittliga tid som det som längst ska ta att genomföra överträdelseförfaranden.

Föredraganden konstaterar att nationella myndigheter i genomsnitt tar 17,7 månader på sig för 
att följa domstolens beslut, som visat att vissa medlemsstater inte hade fullgjort sina 
skyldigheter. Hon uppmanar kommissionen att föreslå ett riktmärke för medlemsstaternas 
efterlevnad av domstolens beslut.

Kontroll, utvärdering och modernisering

Föredraganden anser att goda styrelseformer på den inre marknaden måste bygga på 
högkvalitativ information om den inre marknadens funktion. Lämpliga instrument för kontroll 
och utvärdering av politik som rör den inre marknaden bör användas för man ska kunna skapa 
en koppling mellan de olika faserna i den politiska cykeln, från utformning till genomförande. 

                                               
1 Mål C-494/01, kommissionen mot Irland, REG 2005, s. I-3331.
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Föredraganden uppmuntrar kommissionen att arbeta med att utveckla verktyg för kontroll av 
marknaden, baserat på sina erfarenheter av framgångsrika verktyg, däribland översikter. Hon 
anser att man bör prioritera förbättringar av metoderna, indikatorerna och systemen för 
datainsamling, med full respekt för principerna om praktisk genomförbarhet och 
kostnadseffektivitet.

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör bli mer delaktiga i utvärderingen och kontrollen 
av bestämmelserna för den inre marknaden. Hon uppmuntrar medlemsstaterna i synnerhet att 
regelbundet göra utvärderingar av bestämmelserna för den inre marknaden inom ramen för 
vilka man ser över de nationella bestämmelser och förfaranden som påverkar den fria 
rörligheten för tjänster och varor för att förenkla och modernisera de nationella 
bestämmelserna och eliminera överlappningar.


