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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om resultattavlan för den inre marknaden
(2011/2155(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den 23:e resultattavlan för den inre marknaden som offentliggjorts av 
Europeiska kommissionen (SEK(2011)1128), 

– med beaktande av den 22:a resultattavlan för den inre marknaden som offentliggjorts av 
Europeiska kommissionen (SEK(2011)0372), 

– med beaktande av årsrapporten från 2010 om Solvit-nätverkets utveckling och resultat 
(SEK(2011)0229),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 ”På väg mot en 
inremarknadsakt. Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre 
marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (SEK(2011)0467), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 november 2011 ”På väg mot en 
inremarknadsakt. Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi. 
Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans” 
(COM(2010)0608), 

– med beaktande av Krakówdeklarationen från forumet för den inre marknaden, 

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar ”Den inre 
marknaden från medborgarnas synpunkt: En överblick över medborgarnas och företagens 
20 största farhågor” (SEK(2011)1003),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Inremarknadsakten 
– Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden 
”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”, COM(2011)0206,

– med beaktande av årsrapporten om hur EU:s pilotprojekt fungerar (COM(2010)0070),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 november 2010 om 
genomförandet av artikel 260.3 i fördraget (SEK(2010)1371), 

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för 
att förbättra den inre marknadens funktion1, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre 
marknad för konsumenter och medborgare2,

                                               
1 EUT L 176, 7.7.2009, s. 17.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0186.
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– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om resultattavlan för den inre 
marknaden1,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om Solvit2, 

– med beaktande av rapporten av professor Mario Monti om en ny strategi för den inre 
marknaden i ekonomins och samhällets tjänst i Europa,

– med beaktande av slutsatserna från rådets (konkurrenskraft – inre marknaden, industri, 
forskning och rymdfrågor) möte den 10 december 2010 om inremarknadsakten, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-0000/2011), och av följande skäl:

A. Vikten av en fungerande inre marknad betonades under forumet för den inre marknaden 
(den 2–4 oktober 2011, Kraków, Polen) i Krakówdeklarationen, då den inre marknaden 
beskrevs som det mest kraftfulla verktyget för att återställa tillväxten i Europa.

B. Den inre marknaden kan inte fungera väl utan att de direktiv som påverkar dess funktion 
införlivas, tillämpas och verkställs på rätt sätt.

C. Det är absolut nödvändigt att medlemsstaterna införlivar inremarknadslagstiftningen i sin 
nationella lagstiftning inte bara i rätt tid utan även på rätt sätt. En enskild medlemsstats 
bristande efterlevnad hämmar den ekonomiska utvecklingen inte bara i den 
medlemsstaten, utan i unionen som helhet.

D. Offentliggörandet av resultattavlan för den inre marknaden har genomgående bidragit till 
att minska eftersläpningen i införlivandet. Det behövs dock ett mer kvalitetsinriktat 
förhållningssätt där man siktar på att kartlägga orsakerna till denna eftersläpning och inte
bara tittar på siffror och tal.

E. Den gemensamma, övergripande målsättningen med såväl resultattavlan för den 
inre marknaden som resultattavlan för konsumentmarknaderna är att den inre marknaden 
ska fungera bättre, även om de båda resultattavlorna fungerar på olika sätt och har olika 
tillämpningsområden och olika uppsättningar indikatorer.

F. Malta har det bästa resultatet när det gäller att införliva EU-direktiv i tid. Tjeckien ligger 
på sista plats, även om landet har gjort stadiga framsteg.

G. Den aktuella genomsnittliga eftersläpningen på 1 procent är i linje med det mål som stats-
och regeringscheferna enades om 2007. De senaste trenderna visar dock att fler 
medlemsstater (16) inte uppnår detta mål. 

H. 90 direktiv har ännu inte införlivats i minst en medlemsstat (splittringsfaktorn är 
6 procent) och kan därför inte få full effekt på den inre marknaden.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0051.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0047.
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I. Tre direktiv släpar efter i förhållande till införlivandefristen med mer än två år, vilket 
direkt strider mot den målsättning om ”nolltolerans” som stats- och regeringscheferna 
fastställde 2007. 

J. Antalet felaktigt införlivade direktiv är fortfarande i genomsnitt 0,8 procent, trots att 
kommissionen i inremarknadsakten påpekade behovet av en tydlig och bestämd politik när 
det gäller efterlevnadsunderskott. 

K. Mer exakta uppgifter om införlivandekvaliteten behövs och kommissionens pilotprojekt 
kan användas tillsammans med resultattavlan för den inre marknaden för att upptäcka 
brister i införlivandet och agera snabbt för att avhjälpa dessa brister.

L. I Lissabonfördraget infördes för första gången möjligheten för EU-domstolen att utdöma 
omedelbara böter om direktiv inte införlivas.

M. Kommissionen, Europaparlamentet, de nationella parlamenten och medlemsstaternas 
myndigheter måste göra mer för att definiera medborgarnas rättigheter. Dessutom måste 
de göra mer för att informera medborgarna om dessa rättigheter och hjälpa dem med att 
utöva dem, eftersom detta också skulle få den inre marknaden att fungera bättre.

N. När inremarknadsreglerna tillämpas felaktigt kan avsaknaden av ett verksamt 
prövningssystem urholka de medborgerliga rättigheternas effektivitet genom att tvinga 
medborgarna att inleda långvariga och långsamma juridiska förfaranden för att försvara 
sig.

O. Det måste finnas ett fritt utbyte av bästa praxis och information mellan de myndigheter 
som ansvarar för att inremarknadsreglerna tillämpas på rätt sätt och mellan dem som 
ansvarar för prövning i händelse av felaktig tillämpning.

P. Kommissionen och medlemsstaterna inrättade Solvit-nätverket 2002 i syfte att lösa de 
problem som allmänheten och företagen kan råka ut för på grund av felaktig tillämpning 
av inremarknadslagstiftningen.

Q. Solvit är ett onlinebaserat nätverk för problemlösning, där EU:s medlemsstater (samt 
Norge, Island och Liechtenstein) samarbetar för att utan rättsliga förfaranden lösa de 
problem som kan uppstå för allmänheten och företagen till följd av myndigheternas 
felaktiga tillämpning av inremarknadslagstiftningen.

R. Solvit är ett framgångsrikt system för att utan formaliteter lösa problem inom i genomsnitt 
10 veckor. Solvits framgångar när det gäller att lösa problem på den inre marknaden 
skulle kunna fungera som en modell för god praxis även för andra stödtjänster för 
inremarknadsfrågor.

S. Även om Solvits kapacitet nyligen har förbättrats genom mer personal är det ändå viktigt 
att befästa dess närvaro och kapacitet på alla nivåer i de nationella myndigheterna för att 
garantera största möjliga effektivitet och bästa tänkbara resultat.

T. Solvit bör inte ersätta Europeiska kommissionens rättsutredningar om överträdelser. 
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U. Kommissionen förbereder nu en ny strategi för att förstärka Solvit och man överväger 
möjligheten att ge den en särskild rättslig grund.

Skapa regelverket för den inre marknaden

1. Europaparlamentet välkomnar resultattavlan för den inre marknaden och Solvit som 
viktiga verktyg för att få den inre marknaden att fungera bättre.

2. Europaparlamentet försäkrar att ett korrekt införlivande och genomförande inom 
föreskriven tid av inremarknadslagstiftningen är en avgörande förutsättning för en lyckad 
inre marknad, vilket i sin tur är en viktig drivkraft för ökad konkurrenskraft och tillväxt, 
framför allt i kristider.

3. Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen kommer att slå ihop 
rapporterna om resultattavlan för den inre marknaden, ”Ditt Europa” och Solvit till en 
enda rapport, vilket kommer att möjliggöra en övergripande bedömning av den inre 
marknadens funktion. 

4. Europaparlamentet uppmanar rådet att åta sig att ytterliga minska eftersläpningen i
införlivandet och fastställa införlivande- och genomförandemål som är högre – men ändå 
realistiska – och som alla medlemsstater ska uppfylla.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en kvalitetsbedömning av den 
typ av kvarstående överträdelser som anges i resultattavlan för den inre marknaden och att 
göra åtskillnad mellan de överträdelser som lätt kan lösas och de som beror på rena 
meningsskiljaktigheter mellan kommissionen och medlemsstaterna.

6. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionens framgång med EU:s pilotprojekt. 
Även om detta kan ha lett till färre överträdelseförfaranden kan det också vara orsaken till 
att överträdelseförfarandena blir mer utdragna. Parlamentet befarar att detta kommer att 
leda till att det tar längre tid att minska klyftorna på den inre marknaden.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att man bemöter överträdelser av 
EU-lagstiftning med överträdelseförfaranden inom föreskriven tid. 

8. Europaparlamentet noterar att överträdelseförfaranden i genomsnitt tar för lång tid och 
uppmanar kommissionen att vidta effektiva åtgärder för att minska denna tid. 
Kommissionen uppmanas att rapportera till parlamentet om sådana åtgärder.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka nya sätt att säkerställa att 
domstolens domar och förfaranden tillämpas fullt ut och inom föreskriven tid av 
medlemsstaterna.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att komplettera resultattavlan för den inre 
marknaden med nya kriterier för att övervaka ett korrekt genomförande av aktuell 
lagstiftning.

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande av att en resultattavla för 
den inre marknaden kommer att offentliggöras varje år under sommaren. Parlamentet 
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anser att en av de avgörande faktorerna för att uppmuntra medlemsstaterna att intensifiera 
sina ansträngningar är att konstant och ofta övervaka deras framsteg.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra nya ansträngningar för att 
förbättra sin måluppfyllelse. Att fullborda den inre marknaden genom ett bättre och 
snabbare införlivande av befintlig och ny lagstiftning är ett effektivt sätt för att bekämpa 
den ekonomiska krisen.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om sin 
tillämpning av artikel 260.3 i Lissabonfördraget om möjligheten för EU-domstolen att 
utdöma omedelbara böter i första instans i förfaranden där man finner att medlemsstater 
har brustit i sin skyldighet att införliva EU-lagstiftning.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att komplettera resultattavlan för den inre 
marknaden genom att bedöma slutsatserna i framställningar från Europaparlamentet om 
problem på den inre marknaden. Parlamentet betonar att förfarandet för framställningar 
bör utnyttjas bättre för att förbättra EU:s lagstiftningsförfarande.

15. Europaparlamentet noterar att Lissabonfördragets ikraftträdande har gett 
Europaparlamentet ökade befogenheter att strukturera och granska EU:s lagstiftning. 
Parlamentet anser att man bör använda resultaten från resultattavlan i den strukturerade 
dialogen mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att jämförelsetabeller offentliggörs. 
Kommissionen uppmanas också att minska de kvantitativa målen, varigenom 
eftersläpningen i införlivandet och efterlevnadsunderskottet i nationell lagstiftning 
minskar till 0,5 procent för eftersläpningen i införlivandet respektive 0,5 procent för 
efterlevnadsunderskottet. Vidare uppmanas kommissionen att se till att 
överträdelseförfaranden tillämpas mer effektivt med hjälp av kvantitativa mål för de olika 
etapperna i förfarandet, eftersom dessa – vilket kommissionen konstaterar i 
inremarknadsakten – är nödvändiga för att tillämpa inremarknadslagstiftningen på ett 
korrekt och fullständigt sätt.

Förverkliga den inre marknaden för företag och medborgare

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hitta sätt för att öka samordningen mellan 
Solvit, rådgivningstjänsten ”Ditt Europa”, Enterprise Europe Network, europeiska 
konsumentcentrum och det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar, samt undvika 
dubbelarbete och dubbelt utnyttjande ekonomiska resurser.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att Solvit-centren är lämpligt 
bemannade och att samordningen av och kommunikationen med alla instanser på 
nationella myndigheter är tillräcklig för att säkerställa att beslut genomförs.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fokusera på att tillhandahålla en 
gemensam kontaktpunkt för medborgare och konsumenter via kommissionens 
representationskontor i varje medlemsstat. Parlamentet anser att man genom att 
sammanföra sambandsmän från Solvit, rådgivningstjänsten ”Ditt Europa”, Enterprise 
Europe Network, europeiska konsumentcentrum och det europeiska nätverket för 
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arbetsförmedlingar inom representationskontoren skulle uppfylla detta mål, och även 
uppnå bättre samordning och sammanhållning. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
överväga möjligheten att ge Solvit en särskild rättslig grund.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om möjligheten att avsätta 
kommissionspersonal till de gemensamma kontaktpunkterna i varje medlemsstat. 
Parlamentet anser att detta skulle kunna vara en lösning på de bemanningsproblem som 
Solvit identifierat i olika nationella offentliga myndigheter.

21. Europaparlamentet uppmanar Solvit, rådgivningstjänsten ”Ditt Europa”, Enterprise 
Europe Network, europeiska konsumentcentrum och det europeiska nätverket för 
arbetsförmedlingar att uppmärksamma medborgarnas och företagens huvudsakliga 
farhågor, vilka framgår av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar ”Den inre 
marknaden från medborgarnas synpunkt:  En överblick över medborgarnas och företagens 
20 största farhågor”, och att fastställa prioriteringarna i sitt arbete i överensstämmelse med 
dessa.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa de huvudsakliga hindren för den 
inre marknaden, särskilt för medborgare och konsumenter med ett funktionshinder, och se 
till att särskilda insatser görs för att avlägsna sådana hinder.

23. Europaparlamentet rekommenderar ytterligare samordning mellan Solvit och EU:s 
pilotprojekt för att förbättra samordningen och utbytet av bästa praxis.

24. Europaparlamentet noterar framgången för det första forumet för den inre marknaden och 
ser forumet som en möjlighet för företag och medborgare att bekanta sig med 
inremarknadsreglerna. Parlamentet välkomnar detta evenemang som ett tillfälle att 
ytterligare belysa de befintliga hindren för att den inre marknaden ska fungera på rätt sätt. 
Parlamentet bekräftar vikten av att kommissionen och medlemsstaterna vidtar åtgärder för 
att avlägsna dessa hinder. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
fortsätta att engagera och stärka de berörda parterna genom att regelbundet genomföra 
forum för den inre marknaden.

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

Inledning

Europeiska unionen genomgår för närvarande den värsta ekonomiska krisen sedan dess 
tillkomst. Krisen hotar själva basen för EU:s ekonomi. Den inre marknaden är det bästa 
verktyget vi har för att återupprätta tillväxten i medlemsstaternas ekonomier.

Vi har nu nått en historisk milstolpe för den inre marknaden. 2011 antogs inremarknadsakten 
och forumet för den inre marknaden anordnades i Kraków, där EU-institutionerna, 
medlemsstaterna och de viktigaste aktörerna visade sitt engagemang för att få den inre 
marknaden att fungera bättre. 2012 kommer att kännetecknas av den inre marknadens 20-
årsjubileum. Låt oss se det som en möjlighet att slå våra kloka huvuden ihop och övervinna de 
hinder som står i vägen för att vi ska kunna förverkliga hela potentialen för EU:s inre 
marknad. I slutändan är det medborgarna och företagen som gynnas av en väl fungerande och 
fullt verksam inre marknad. Och det är vår plikt som lagstiftare att tillvarata deras intressen. 

Flera verktyg har utvecklats för att ytterligare uppmuntra fullbordandet av den inre 
marknaden och pröva varje enskild medlemsstats bidrag mot detta mål. Resultattavlan för den 
inre marknaden är ett sådant verktyg som uppmuntrar medlemsstaterna att förbättra kvaliteten 
på deras införlivande av inremarknadsdirektiven och se till att det sker snabbare. I den senaste 
resultattavlan för den inre marknaden betonar Europeiska kommissionen att Malta har det 
bästa resultatet när det gäller att införliva inremarknadsdirektiv inom föreskriven tid, medan 
Tjeckien har det sämsta resultatet, även om landet har gjort stadiga framsteg.

För att förverkliga en inre marknad för medborgare och företag räcker det inte med att skapa 
bra lagstiftning. Det krävs även ett lämpligt genomförande och en gränsöverskridande 
samverkan mellan olika nationella myndigheter. Utan ett sådant genomförande kan företagen 
och medborgarna inte utnyttja fördelarna med den inre marknaden. I detta avseende 
tillhandahåller kommissionens Solvit-nätverk ett effektivt sätt för medborgare och företag att 
inom föreskriven tid lösa problem som orsakas av felaktig tillämpning av 
inremarknadsreglerna. 

Från och med 2012 kommer Europeiska kommissionen att slå ihop resultattavlan för den inre 
marknaden med årsrapporten för Solvit för att tillhandahålla en mer komplett översikt av 
Europeiska unionens framsteg när det gäller att fullborda den inre marknaden. Följaktligen 
innehåller detta betänkande föredragandens synpunkter på båda dessa instrument. 

Föredraganden stöder Europeiska kommissionens satsningar på detta område men begär även 
mer beslutsamhet i tillämpningen av EU:s lagstiftning och en tydligare rapportering om 
genomförda överträdelseförfaranden. Ett starkare engagemang efterfrågas även från nationella 
institutioner och myndigheter för att säkerställa ett korrekt införlivande och genomförande 
inom föreskriven tid av inremarknadsdirektiv.
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Skapa regelverket för den inre marknaden

Föredraganden efterlyser införlivande- och genomförandemål som är tuffare men ändå 
realistiska. De senaste resultaten från resultattavlan för den inre marknaden har visat att 
medlemsstaterna i allt högre grad inte når upp till målen. 

Tidigare har vi sett positiva trender som tyvärr inte avspeglades i den senaste resultattavlan 
för den inre marknaden. Det är därför nödvändigt att fortsätta att sträva mot att nå och 
överträffa ambitiösa mål: det lägsta efterlevnadsunderskottet, kortast möjliga införlivandefrist 
och högsta införlivandekvalitet. Detta har vi lyckats med tidigare och det är möjligt att nå dit i 
framtiden. Men för att lyckas med detta kan medlemsstaterna inte placera den inre marknaden 
längst ner på sina dagordningar. Kärva tider bör vara en signal för medlemsstaterna att fästa 
större vikt vid den inre marknaden och inte använda svåra tider som en ursäkt för att brista i 
sina åtaganden mot att skapa en fullt fungerande inre marknad.

Föredraganden anser att alla de instrument som står till kommissionens förfogande för att 
främja ett införlivande av hög kvalitet inom föreskriven tid måste användas sida vid sida med 
överträdelseförfaranden. Föredraganden välkomnar kommissionens satsningar på ett mer 
övergripande angreppssätt i detta avseende.

Förverkliga den inre marknaden för företag och medborgare

Kommissionen har även ansträngt sig hårt för att tillhandahålla snabba och effektiva 
informationsportaler och problemlösningsmekanismer för att se till att medborgare och 
företag är väl rustade för att dra fördel av den inre marknaden och övervinna hinder, såsom 
felaktig tillämpning av EU:s lagstiftning.

Solvit, rådgivningstjänsten ”Ditt Europa”, Enterprise Europe Network, europeiska 
konsumentcentrum och det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar är några av 
instrumenten i detta avseende. 

Dessa mekanismers betydelse måste betonas och många existerar ofta parallellt, vilket leder 
till dubbelarbete och otillräcklig samordning. Ur medborgarnas och företagens synvinkel gör 
överflödet av olika och överlappande verktyg att det är en utmaning att hitta rätt verktyg för 
ett särskilt problem. Det faktum att de flesta krav som kommer in till Solvit anses ligga 
utanför dess mandat understryker den här omständigheten. Föredraganden uppmuntrar 
kommissionen att samordna alla dessa initiativ ur ett konsumentperspektiv: genom en 
gemensam kontaktpunkt för medborgare.

Medlemsstater uppmanas även att se till att Solvitcentren har de resurser som krävs för att 
fungera korrekt. Underbemanning har varit ett problem i många år. Trots att medlemsstaternas 
ansträngningar nyligen bidragit till att förbättra situationen är det av yttersta vikt att ge Solvit 
en lämplig struktur och tillräckligt med personal så att tidsfristen för utredning av ärendena 
kan respekteras. Detta kommer att säkerställa att medborgare och företag får en lösning på 
sina problem på ett effektivt och lämpligt sätt. 

Möjligheten till en rättslig grund för Solvit kommer snart att diskuteras av kommissionen. 
Föredraganden stöder idén att en särskild rättslig grund för Solvit bör ge detta program en 
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lämplig resurstilldelning och skulle göra dess uppgifter lättare att uppfylla. Detta skulle utan 
tvivel gagna medborgarna och företagen. 

Föredraganden varnar emellertid för en överdriven formalisering som en rättslig grund för 
Solvit skulle kunna föra med sig i vissa medlemsstater. Föredraganden är även bekymrad över 
möjliga subsidiaritetsproblem i samband med denna åtgärd och uppmanar kommissionen att 
särskilt se till att subsidiaritetsprincipen efterlevs.


