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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den gensidige evalueringsproces i tjenesteydelsesdirektivet
(2011/2085(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EU-traktatens artikel 3,
– der henviser til artikel 9, 49 og 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Mod et mere velfungerende indre 
marked for tjenesteydelser - der bygger på resultaterne af den gensidige evalueringsproces 
i tjenesteydelsesdirektivet" (KOM(2011)0020) og til det medfølgende arbejdsdokument 
fra Kommissionens tjenestegrene "Om den gensidige evalueringsproces i 
tjenesteydelsesdirektivet (SEK(2011)0102),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "Akten for det indre marked - Tolv 
løftestænger til at skabe vækst og øget tillid" (KOM(2011)0206),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "På vej mod en akt for det indre marked" 
(KOM(2010)0608),

– der henviser til Rådets konklusioner af 10. marts 2011 om et mere velfungerende indre 
marked for tjenesteydelser - der bygger på resultaterne af den gensidige evalueringsproces 
i tjenesteydelsesdirektivet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked1,

– der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om styring og partnerskab i det indre 
marked2,

– der henviser til sin beslutning af 15. februar 2011 om gennemførelse af 
tjenesteydelsesdirektiv 2006/123/EF3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,
– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 

holdningerne fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, Regionaludviklingsudvalget og Retsudvalget (A7-0000/2011) 
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at tjenesteydelser stadig kun udgør ca. en femtedel af den samlede EU-
handel, men mere end to tredjedele af EU's BNP og beskæftigelse,

B. der henviser til, at aktiviteter, der er omfattet af tjenesteydelsesdirektivet, tegner sig for 40 
% af EU's BNP og beskæftigelse,

C. der henviser til, at servicedirektivet er en løftestang for væksten i EU, og at dets 
fuldstændige og korrekte gennemførelse indgår i Europa 2020-strategien og akten for det 
indre marked,

                                               
1 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0144.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0051.
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D. der henviser til, at gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet har været en udfordring for 
medlemsstaternes administrationer, men også udgør et stærkt grundlag for udviklingen af 
det administrative samarbejde,

E. der henviser til, at der er notificeret tæt på 34.000 krav til Kommissionen i forbindelse 
med screeningprocessen,

I. Indledning 
1. bifalder Kommissionens meddelelse om den gensidige evalueringsproces i 

tjenesteydelsesdirektivet og anerkender det omfattende arbejde, som Kommissionen og, 
navnlig, medlemsstaterne har udført;

2. understreger, at et velfungerende indre marked for tjenesteydelser er en forudsætning for 
vækst- og jobskabelse i Europa;

3. mener, at førsteprioriteten for skabelsen af et indre marked for tjenesteydelser er, at 
tjenesteydelsesdirektivet gennemføres fuldstændigt og komplet i alle medlemsstater, og at 
der etableres fuldt operative kvikskranker;

4. understreger, at den gensidige evalueringsproces har gjort en vurdering af det indre 
marked for tjenesteydelser mulig efter gennemførelsen af direktivet, navnlig i relation til 
kravene i artikel 9, 15 og 16;

II. Erfaringer med den gensidige evalueringsproces

5. bemærker den vage formulering af tjenesteydelsesdirektivets artikel 39, hvad angår de 
præcise mål for den gensidige evalueringsproces; bemærker, at der var forskellige 
opfattelser og forventninger blandt aktørerne, hvad angår direktivets formål og resultater; 

6. påpeger, at den gensidige evaluering blev organiseret efter udløbet af tidsfristen for 
gennemførelse af tjenesteydelsesdirektivets bestemmelser; understreger, at 
gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet ikke skal forveksles med den gensidige 
evalueringsproces;

7. er af den opfattelse, at forsinkelserne i gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet i visse 
medlemsstater har haft en indvirkning på den gensidige evalueringsproces;

8. mener, at den gensidige evalueringsproces gør det muligt for Kommissionen og 
medlemsstaterne at opnå en bedre forståelse af de resterende hindringer og situationen i 
hver enkelt medlemsstat; bemærker, at processen har gjort det muligt for medlemsstaterne 
at få feedback på deres politiske valg; 

9. understreger "klyngediskussioner" som det centrale element i den gensidige evaluering; 
bifalder samarbejdsånden og den gensidige tillid, som var fremherskende under 
diskussionerne;

10. mener, at den gensidige evalueringsproces har bidraget til udviklingen af en "europæisk 
ånd" hos de nationale administrationer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre, at den viden og erfaring, der opnås i forbindelse med den gensidige evaluering, 
fastholdes og bruges til at forbedre det indre marked for tjenesteydelser;

11. bemærker, at inddragelsen af aktører i den gensidige evalueringsproces var begrænset; 
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anerkender, at en vis grad af fortrolighed var en vigtig betingelse for at skabe gensidig 
tillid mellem medlemsstaterne; beklager ikke desto mindre, at den regelmæssige feedback 
på processen ikke er blevet videregivet til aktørerne; 

12. er bevidst om de administrative omkostninger, der er forbundet med den gensidige 
evaluering, navnlig i medlemsstater, hvor administrationen på regionalt plan var 
involveret i processen; 

III.Resultater og opfølgning med henblik på at forbedre funktionen af det indre marked for 
tjenesteydelser

13. bifalder, at Kommissionen foreslår en række foranstaltninger, der skal udnytte det 
momentum, der er opnået under gennemførelsesfasen og den gensidige evaluering; 

14. opfordrer indtrængende Kommissionen til at holde Europa-Parlamentet informeret om 
fremskridtene og resultaterne af den dialog, der føres med medlemsstaterne om 
gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet; anmoder Kommissionen om at træffe 
yderligere håndhævende foranstaltninger, hvis dette skønnes nødvendigt;

15. ser frem til den annoncerede økonomiske vurdering af gennemførelsen af 
tjenesteydelsesdirektivet; opfordrer Kommissionen til at fremlægge sine resultater for 
Parlamentet; 

16. bifalder initiativet vedrørende et ydelsestjek for det indre marked og håber på en væsentlig 
forbedring af den praktiske forståelse af, hvordan forskellige dele af EU's lovgivning 
anvendes og interagerer i det daglige liv; mener, at ydelsestjekket skal udføres ved, at man 
tager brugerne af det indre markeds perspektiv i betragtning;

17. anerkender Kommissionens resultater og planer om at vurdere yderligere sager relateret til 
reservation af tjenesteydelsesaktiviteter til visse operatører, juridisk form og krav om 
ejendomsretten til kapitalen samt forsikringsforpligtelse; 

18. opfordrer Kommissionen til i sine foranstaltninger at fokusere på de krav, der - hvis de 
fjernes - vil give maksimal merværdi til funktionen af det indre marked for 
tjenesteydelser; anmoder Kommissionen om at målrette sit arbejde mod sektorer og 
erhverv med et stort potentiale for grænseoverskridende levering af tjenesteydelser;

19. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fortsætte sit arbejde med henblik på at sikre 
en korrekt anvendelse af klausulen om den frie udveksling af tjenesteydelser i artikel 16;

20. tilslutter sig Kommissionens holdning om, at tjenesteudbydere, men også 
tjenestemodtagere, bør hjælpes med henblik på at håndhæve deres rettigheder, og 
anbefaler, at der gøres brug af eksisterende instrumenter som SOLVIT;

IV. Den gensidige evalueringsproces som et instrument
21. gentager sin støtte til brug af den gensidige evalueringsproces på andre politikområder, 

hvor dette skønnes hensigtsmæssigt; mener, at den gensidige evaluering har vist sig 
innovativ og gavnlig og bør betragtes som et instrument til forbedring af funktionen af det 
indre marked;

22. anbefaler, at gensidig evaluering bør anvendes som et "fleksibelt instrument" fra sag til 
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sag; mener, at instrumentet bør foreslås til direktiver af "horisontal" karakter, som 
omfatter adskillige gennemførelsesforanstaltninger og har en bred diskretionsmargen for 
medlemsstaterne; foreslår desuden en målrettet brug af gensidig evaluering, hvor kun de 
centrale bestemmelser i et direktiv er genstand for proceduren;

23. mener, at "klyngediskussioner" fortsat bør være det centrale element i den gensidige 
evalueringsproces; har den opfattelse, at gensidig evaluering bør udvikles yderligere som 
en procedure til udveksling af bedste praksis og "pionerarbejde";

24. anmoder Kommissionen om at øge gennemsigtigheden gennem regelmæssige rapporter på 
de forskellige trin af den gensidige evaluering med henblik på at holde aktørerne 
informeret; opfordrer Kommissionen til at gøre de centrale konklusioner af klynge- og 
plenarmøderne offentligt tilgængelige;

25. påpeger, at sammenligningstabeller og gensidig evaluering har forskellige formål og 
derfor bør betragtes som separate og ikke indbyrdes udskiftelige politikinstrumenter; 

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

FORMÅLET MED BETÆNKNINGEN

Betænkningen beskæftiger sig med erfaringen med den gensidige evaluering inden for 
rammerne af tjenesteydelsesdirektivet og giver sin generelle, men betingede støtte til 
anvendelsen af denne metode på andre politikområder. Betænkningen analyserer desuden 
resultaterne og følger op på den gensidige evaluering med henblik på en bedre funktion af det 
indre marked for tjenesteydelser samt støtter de foranstaltninger, der foreslås af 
Kommissionen. 

BAGGRUND

Tjenesteydelsesdirektivet blev vedtaget i 2006 og udgør fortsat et afgørende instrument for 
etableringen af et fuldt fungerende indre marked for tjenesteydelser. Medlemsstaterne har 
gjort betydelige bestræbelser med henblik på en gennemførelse. Ikke desto mindre bør 
bestræbelserne intensiveres, hvis tjenesteydelsesdirektivet skal gennemføres fuldstændigt og 
korrekt, og der skal etableres fuldt operative kvikskranker.

Den gensidige evalueringsproces var indeholdt i tjenesteydelsesdirektivets artikel 39. Det er et 
nyt instrument, der er blevet brugt for første gang som et juridisk EU-instrument. Dets 
primære mål inden for rammerne af tjenesteydelsesdirektivet var at vurdere status for det 
indre marked for tjenesteydelser efter direktivets gennemførelse.

Den gensidige evalueringsproces dækkede ikke alle direktivets bestemmelser, men fokuserede 
på de specifikke typer af krav, for hvilke direktivet ikke indeholdt et forbud, men overlod en 
vis grad af skønsbeføjelse til medlemsstaterne. Den gensidige evaluering fokuserede på de 
juridiske krav, der typisk pålægges tjenesteudbyderne. Det drejer sig om følgende:

1. forretningsetablering 

2. grænseoverskridende udveksling af tjenesteydelser. 

Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument om den gensidige evalueringsproces i 
tjenesteydelsesdirektivet giver et overblik over det arbejde, der er udført af medlemsstaterne. 
Det kaster desuden lys over medlemsstaternes tilgang og de politiske valg, de har truffet, ved 
evalueringen af visse krav. Det giver derudover en første detaljeret vurdering af 
gennemførelsen af bestemmelserne i tjenesteydelsesdirektivet (navnlig med henblik på artikel 
9, 15 og 16). 

ERFARINGER MED DEN GENSIDIGE EVALUERINGSPROCES

Det skal bemærkes, at tjenesteydelsesdirektivets artikel 39 stadig er vagt formuleret, hvad 
angår de præcise mål for den gensidige evaluering. Denne mangel på præcision har resulteret i 
forskellige forventninger til og opfattelser af processen blandt både aktørerne og politikerne. 
Den gængse forvirring består i at forbinde den gensidige evaluering med arbejdet med 
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gennemførelse og gennemsigtighed af tjenesteydelsesdirektivet. Ordføreren mener derfor, det 
er nødvendigt at understrege, at den gensidige evaluering fandt sted efter gennemførelsen.

Denne rækkefølge ser ud til at være begrundet, når man tager i betragtning, at 
medlemsstaterne under den gensidige evaluering diskuterede ændringerne i deres 
lovgivningsmæssige rammer og de krav, der blev fastholdt, ophævet eller ændret som resultat 
af gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet. På denne måde muliggjorde diskussionerne en 
bedre forståelse af situationen i hver medlemsstat og de resterende hindringer efter 
gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet. Dette bør ses som et vigtigt bidrag i retning af en 
bedre vurdering af den nuværende status for det indre marked for tjenesteydelser. 
Forsinkelserne i gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet udgør dog en udfordring for den 
gensidige evalueringsproces, eftersom de vanskeliggjorde diskussionerne, navnlig for de 
medlemsstater, hvor gennemførelsen ikke var afsluttet.

Under arbejdet med den gensidige evaluering var medlemsstaterne opdelt i seks klynger med 
fem lande i hver. Sammensætningen af klyngerne var foreslået af Kommissionen, som tog 
højde for sprog, handelsniveau og geografisk nærhed. Det var ikke alle medlemsstater, der var 
tilfredse med sammensætningen. Klyngediskussioner blev betragtet som et centralt element i 
den gensidige evaluering. Ordføreren håber, at erfaringen med direkte inddragelse af de 
nationale administrationer og den "europæiske ånd" vil blive brugt yderligere i forbindelse 
med det indre marked for tjenesteydelser.

Den gensidige evaluering rejse dog spørgsmål om processens gennemsigtighed og om, 
hvorvidt og i hvilket omfang aktørerne bør inddrages i den proces, der berører dem direkte. 
Ordføreren mener, at en effektiv proces kræver en vis grad af fortrolighed, men at aktørerne 
skulle have været informeret om fremskridtene.

RESULTATER OG OPFØLGNING MED HENBLIK PÅ AT FORBEDRE 
FUNKTIONEN AF DET INDRE MARKED FOR TJENESTEYDELSER

Kommissionens meddelelse "Mod et mere velfungerende indre marked for tjenesteydelser -
der bygger på resultaterne af den gensidige evalueringsproces i tjenesteydelsesdirektivet" 
bruger resultaterne af den gensidige evaluering til at fremlægge yderligere skridt med henblik 
på at drage fuld nytte af det indre marked for tjenesteydelser. Ordføreren støtter målrettede 
tiltag foreslået af Kommissionen, men mener dog, at de bør være fokuseret på de 
foranstaltninger, der vil give maksimal merværdi til funktionen af det indre marked.

Der er ingen tvivl om, at en fuldstændig og korrekt gennemførelse af tjenesteydelsesdirektivet 
fortsat har førsteprioritet. De bilaterale møder mellem Kommissionen og medlemsstaterne om 
direktivets gennemførelse finder allerede sted. Ordføreren mener, at Parlamentet skal holdes 
orienteret om fremskridtene inden for denne dialog, og Kommissionen skal ikke tøve med at 
træffe håndhævende foranstaltninger, hvis dette skønnes nødvendigt.

Den første økonomiske vurdering af den reelle gennemførelse af direktivet vil også blive 
foretaget af Kommissionen. Da Parlamentet allerede har opfordret til en omfattende vurdering 
af tjenesteydelsesdirektivet i sin beslutning af 28. januar 2011 om gennemførelse af 
tjenesteydelsesdirektiv 2006/123/EF, mener ordføreren, at resultaterne bør stilles til rådighed 
for Parlamentet så snart, de er tilgængelige.
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Kommissionen foreslår også, at der foretages et "ydelsestjek" med henblik på at vurdere, 
hvordan forskellige dele af EU-lovgivning fungerer i praksis, og hvordan de interagerer. 
Reserverede aktiviteter, juridisk form og krav om ejendomsretten til kapitalen samt 
forsikringsforpligtelser vil også blive genstand for en tilbundsgående analyse, da disse 
elementer er blevet identificeret som hindringer for erhvervslivet og borgerne, der fortsat 
består.

Den frie udveksling af tjenesteydelser, som er nedfældet i tjenesteydelsesdirektivets artikel 
16, er en af de centrale bestemmelser i tjenesteydelsesdirektivet. Resultaterne af den gensidige 
evaluering viser, at de krav, der anvendes på grænseoverskridende tjenesteydelser, fortsat 
anses for et alvorligt problem. Medlemsstaterne og Kommissionen bør fortsat arbejde på at 
sikre en korrekt anvendelse. I henhold til bestemmelserne i direktivets artikel 16, stk. 4, skal 
rapporten om anvendelsen af klausulen om den frie udveksling af tjenesteydelser gøres 
tilgængelig inden udgangen af 2011. Parlamentet afventer denne rapport med henblik på 
bedre at kunne forstå de problemer, der er konstateret i forbindelse med den 
grænseoverskridende levering af tjenesteydelser.

GENSIDIG EVALUERING SOM ET INSTRUMENT

Den samlede vurdering af den gensidige evaluering som et politisk instrument er positiv. 
Ordføreren mener, at erfaringerne fra og resultaterne af den gensidige evaluering er nyttige og 
værdifulde, og foreslår derfor at udvide brugen af den på andre politikområder. Beslutningen 
om at anvende den gensidige evaluering på andre EU-direktiver bør dog være afbalanceret og 
træffes fra sag til sag og være omfattet af følgende betingelser:

 processen bør være begrænset til rammedirektivet, hvilket sikrer medlemsstaterne en 
vis grad af diskretion

 den gensidige evaluering bør kun dække de centrale bestemmelser og derved undgå 
den situation, at adskillige bestemmelser er genstand for proceduren og årsag til 
unødige bureaukratiske byrder for medlemsstaternes administrationer.

Ordføreren mener, at "klyngediskussioner" bør anvendes yderligere i den gensidige 
evalueringsproces. Sammensætningen af klyngerne bør dog drøftes mere udførligt med 
medlemsstaterne, hvorved der tages højde for deres forventninger og navnlig indvirkningen 
på det indre marked. Ordføreren mener desuden, at processens gennemsigtighed bør 
forbedres. En vis grad af fortrolighed lader til at være nødvendig for at fremme diskussioner 
mellem medlemsstaternes administrationer, men regelmæssige rapporter bør være til rådighed 
for aktørerne.


