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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om de 20 vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med 
det indre marked
(2011/XXXX(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 "Single market: review of achievements" (Det indre marked: et år senere 
(SEK(2007)1521);

– der henviser til sin beslutning af 6. september 2007 om undersøgelse af 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" (SEK(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 20102 om realisering af et indre marked for 
forbrugere og borgere;

– der henviser til resultattavlen for det indre marked nr. 21 (2010) og til sine beslutninger 
af 9. marts 20102 og 23. september 20083 om resultattavlen for det indre marked; 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. september 2007 om et 
resultatorienteret Europa - anvendelse af fællesskabsretten (KOM(2007)0502);

– der henviser til artikel 258-260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;
– der henviser til artikel 7, 10 og 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

                                               
1 EUT C 187 af 27.7.2008, s. 80. 
2 EUT C 349 af 22.12.2010, s. 25.
3 EUT C 8 af 14.1.2010, s. 7.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse: "Akten for det indre marked – Tolv 
løftestænger til at skabe vækst og øget tillid" "Sammen om fornyet vækst" 
(KOM)2011)0206);

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument – De 20 vigtigste problemer for 
europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked 
(SEK(2011)1003);

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0000/2012);

A. der henviser til, at "De 20 vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder i 
forbindelse med det indre marked" bekræfter, at virkeligheden ikke lever op til 
forventningerne, når det drejer sig om det indre marked;

B. der henviser til, at de europæiske borgere støder på forskellige vanskeligheder og 
komplekse og diskriminerende krav fra bankernes side i forbindelse med åbning af en 
konto, hvilket betyder, at 30 mio. europæiske borgere ikke har en bankkonto, og at deres 
mobilitet vanskeliggøres;

C. der henviser til, at ca. 30 % af de europæiske borgere ikke ved, at de har ret til 
sundhedsbehandling i udlandet og ret til refusion af udgifterne;

D. der henviser til, at kun én ud af tre europæere ved, at de skal medbringe det europæiske 
sygesikringskort ved rejser i udlandet;

E. der henviser til, at europæiske borgere, der flytter til et andet land og derfor ønsker at tage 
deres bil med, bliver mødt af besværlige og komplekse procedurer, hvor de afkræves 
dokumenter, der ikke findes i deres eget land, og krav om betaling af ekstra skatter og 
afgifter;

F. der henviser til, at 29 % af de adspurgte forbrugere ifølge Eurobarameters oplysninger 
synes, at det er vanskeligt at sammenligne tilbud i forbindelse med deres bankkonto og 
ikke er i stand til at vælge den kontotype, der passer bedst til deres behov;

G. der henviser til, at manglende information om forbrugernes rettigheder, ukorrekt 
anvendelse af lovgivningen og vanskeligheder i forbindelse med afgørelser af sager om 
grænseoverskridende køb fører til mistillid til e-handel hos forbrugerne, hvilket betyder, at 
EU ikke har et reelt digitalt marked til gavn for borgere og virksomheder;

H. der henviser til, at 62 % af de europæiske forbrugere gerne ville skifte energileverandør, 
men at deres valgfrihed begrænses på grund af mangel på klar og sammenlignelig 
information;

I. der henviser til, at virksomhederne fortsat har vanskeligt ved at få adgang til markedet for 
offentlige kontrakter i andre lande på grund af forskellige nationale praksisser i 
forbindelse med de offentlige markeder og de komplicerede administrative krav i visse 
medlemsstater;
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J. der henviser til, at man bør være særlig opmærksom på de handicappedes behov, så de kan 
drage det fulde udbytte af det indre marked;

I. Indledning

1. glæder sig over Kommissionens fremlæggelse af arbejdsdokumentet "De 20 vigtigste 
problemer for europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked" 
som opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2010 om realisering af et 
indre marked for forbrugere og borgere;

2. er overbevist om, at Kommissionen i lyset af disse 20 problemstillinger, som borgerne har 
givet udtryk for, vil fremsætte konkrete forslag til løsning heraf;

3. erkender, at en større mobilitet for faglærte arbejdstagere vil bidrage til et mere 
konkurrencedygtigt Europa, og at det i denne forbindelse er nødvendigt med en mere 
moderne ramme for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer;

4. opfordrer Kommissionen til at styrke de unges mobilitet for at fremme deres indtræden på 
arbejdsmarkedet;

5. understreger internettets rolle for et effektivt erhvervsliv og skabelsen af nye markeder og 
muligheder; 

II. Styring

6. understreger behovet for at styrke den holistiske tilgang til det indre marked, der sætter 
borgerne, forbrugerne og SMV'erne i centrum, så de kan drage det fulde udbytte af dets 
fordele;

7. bekræfter behovet for at styrke samarbejde mellem Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne, så borgerne kan vurdere EU's vigtigste projekter og daglige gøremål; 

8. opfordrer medlemsstaterne til at modernisere de offentlige forvaltninger ved at forenkle 
lovrammen og ved at tilskynde til anvendelse af elektroniske funktionaliteter som f.eks. 
"e-Governo" (e-regering);

9. opfordrer medlemsstaterne til udveksling af bedste praksis med det sigte at opnå en 
ensartet anvendelse af den europæiske lovgivning;

10. glæder sig over Kommissionens beslutning om at forbedre sine databaser til 
administration af de sager, der vedrører anvendelse af EU-retten;1

11. opfordrer Kommissionen til at videreudvikle portalen "Dit Europa", så den bliver en reel 
digital "one-stop-shop", der giver borgerne og virksomhederne adgang til oplysninger om 
det indre marked;

                                               
1 CHAP – Register over klager og undersøgelser.
  EU PILOT – Løsning af problemer med medlemsstaterne.
  NIF – Database for registrering af overtrædelsessager.
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12. anmoder Kommissionen om, at den i forbindelse med strategien for udvidelse af 
informationssystemet for det indre marked undersøger muligheden for at involvere de 
lokale og regionale myndigheder;

13. understreger, at borgernes bekymringer angående det indre marked skyldes forekomsten 
af tre huller, nærmere bestemt et informationshul, et hul i forbindelse med anvendelsen og 
et lovgivningstomrum; mener, at disse tre huller skal fjernes samtidig for at optimere 
funktionen af det indre marked;

14. minder om SMV'ernes betydning for den europæiske økonomi og opfordrer 
Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at forbedre SMV-testen med det formål 
at mindske de bureaukratiske og administrative byrder, de er underlagt;

III. Information og kommunikation

15. gentager, at der findes et hul i forbindelse med informationen om det indre marked, som 
betyder, at borgerne ofte ikke kender eller ikke forstår deres rettigheder og forpligtelser og 
heller ikke ved, hvordan de kan finde den nødvendige information eller hjælp;

16. opfordrer Kommissionen til at udnytte alle de til rådighed værende teknologiske midler til 
at iværksætte oplysningskampagner, der informerer borgerne om det indre markeds 
fordele og om deres rettigheder samt tilskynder dem til at medvirke til skabelsen af et 
konkurrencedygtigt, retfærdigt og afbalanceret marked;

17. understreger betydningen af at involvere såvel de lokale og regionale myndigheder som 
civilsamfundet i oplysningskampagnerne; fremhæver især behovet for 
oplysningskampagner i skoler og på universiteter for at forberede de nye generationer på 
et mere aktivt europæisk medborgerskab;

18. anmoder Kommissionen om sammen med medlemsstaterne at udvikle et reelt digitalt 
indre marked til gavn for de europæiske forbrugere og virksomheder;

IV. Lovgivning/Gennemførelse

19. anerkender, at der til trods for et fald i antallet af sager anlagt af Kommissionen stadig var 
næsten 2.100 igangværende overtrædelsessager ved udgangen af 2010;

20. opfordrer medlemsstaterne til som førsteprioritet at sikre korrekt og rettidig 
gennemførelse af lovgivningen om det indre marked og formindskelse af manglende 
overholdelse;

21. anmoder Kommissionen om at blive ved med at fremme bedste praksis i forbindelse med 
gennemførelse af lovgivning om det indre marked;

22. minder om målet om at udarbejde bedre lovgivning og opfordrer Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Rådet til at styrke bestræbelserne på at forbedre strategien for intelligent 
regulering; 

V. Forslag
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23. opfordrer Kommissionens til at overvåge og opdatere "De 20 vigtigste problemer for 
europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked", når der er gået 
to år;

24. opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne, de regionale og lokale 
myndigheder og repræsentanter for civilsamfundet til med jævne mellemrum at 
iværksætte europæiske informationskampagner i de nationale, regionale og lokale medier 
og informere borgerne om det indre markeds fordele, deres rettigheder og pligter samt om, 
hvor de kan få oplysninger eller hjælp til at løse deres problemer;

25. anmoder Kommissionen om at sikre en effektiv sammenkobling af de eksisterende 
instrumenter, f.eks. SOLVIT og resultattavlen for det indre marked, så det bliver muligt at 
overvåge, om de europæiske direktiver bliver gennemført ordentligt og rettidigt;

26. opfordrer Kommissionen til at evaluere de områder, hvor fællesskabslovgivningen på 
samme tid sikrer målet om forenkling og direkte anvendelse i medlemsstaterne og 
målsætningerne for det indre marked; 

27. opfordrer Kommissionen til i løbet af andet halvår 2012 at fremsætte "Tolv løftestænger 
til at skabe vækst og øget tillid" – "Sammen om fornyet vækst";

28. opfordrer Kommissionen til at omarbejde informationssystemet for det indre marked 
(IMI), udvide anvendelsesområdet, forbedre det administrative samarbejde og revidere 
SOLVIT-programmet, så det får en ny ramme og sikres passende midler;

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

Det indre marked, der blev gennemført fuldt ud i 1992, blev skabt med det formål at knytte 
tættere bånd mellem borgerne og medlemsstaterne, og det er karakteriseret ved at være et 
område uden grænser, hvor personer, varer, tjenesteydelser og kapital kan bevæge sig frit.

Det indre marked er et væsentligt element i forbindelse med konkretiseringen af målene i 
"Europa 2020"-strategien og realiseringen af målsætningerne om bæredygtig, intelligent og 
inklusiv vækst.
I denne henseende er det vigtigt at puste nyt liv i og styrke effektiviteten i det indre marked, 
der omfatter mere end 500 mio. forbrugere og en økonomisk aktivitet på mere end 11 mia. 
euro, for at sikre, at Europa igen får økonomisk vækst og øget beskæftigelse samt genvinder 
borgernes tillid.
I år, hvor vi fejrer 20-års-dagen for det indre marked, må vi desværre konstatere, at 
virkeligheden stadig ikke lever op til forventningerne, når det drejer sig om det indre marked, 
eftersom de europæiske borgere og virksomheder fortsat støder på hindringer, når de vil 
udøve de rettigheder, de har i henhold til lovgivningen om det indre marked.

Kommissionens arbejdsdokument

Som opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2010 om "Et indre marked for 
forbrugere og borgere" har Kommissionen fremlagt arbejdsdokumentet "De 20 vigtigste 
problemer for europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked".
Dokumentet omtaler de 20 hyppigste problemer, som borgerne og virksomhederne i EU 
støder ind i, når de rejser i udlandet, eller når de ønsker at bo eller arbejde i udlandet. 
Kommissionens dokument omhandler spørgsmål som erhvervsmæssige kvalifikationer, 
socialsikring, fysiske hindringer, adgang til finansiering, onlinehandel, overførsel af 
pensionsrettigheder osv.

Dokumentet giver et samlet overblik over de praktiske hindringer i det indre marked. Det er 
baseret på en analyse af de anmeldelser, Kommissionen og hjælpetjenesterne (SOLVIT-
netværket, "Dit Europa – rådgivning", "Enterprise Europe Network", europæiske 
forbrugercentre, Europe Direct-kontaktcentre, EURES – den europæiske 
beskæftigelsesservice) har modtaget, samt resultaterne fra de to seneste 
Eurobarameterrundspørger og specifikke målgruppeundersøgelser.

Virkeligheden lever ikke op til forventningerne, når det drejer sig om det indre marked, og det 
skyldes følgende indbyrdes afhængige huller:

– Et informationshul − ofte kender borgerne ikke eller forstår ikke deres rettigheder fuldt 
ud, og de ved heller ikke, hvor de kan finde information eller hjælp.

– Et hul for så vidt angår anvendelsen – inden for mange områder er der en kløft mellem 
EU's lovramme og den måde, lovgivningen anvendes på i praksis. 

– Et lovgivningstomrum – inden for visse områder svarer EU's lovramme ikke til borgernes 
og virksomhedernes forventninger.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens fremlæggelse af arbejdsdokumentet "De 20 
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vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre 
marked".

Den økonomiske, finansielle og sociale krise, som Europa har lidt under siden 2008, har haft 
stor indvirkning på det indre marked og betydet, at borgerne har fået et negativt indtryk heraf, 
samtidig med at de europæiske institutioner og medlemsstaterne er blevet klar over, at det 
indre marked ikke bliver udnyttet fuldt ud. 

Siden da har Kommissionen bestræbt sig på at fremlægge foranstaltninger1, der kan sætte 
fornyet skub i det indre marked og øge borgernes tillid til dette marked2. Der er således 
identificeret en række problemområder, hvor der allerede er iværksat forskellige tiltag, f.eks. 
forslag om at modernisere systemet med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og 
om forbedrede muligheder i forbindelse med offentlige kontrakter.
I denne forbindelse mener ordføreren ikke, at nærværende betænkning bør have til formål at 
komme med løsninger på hvert enkelt af de 20 problemstillinger, men derimod blot anvise 
retninger og komme med anbefalinger til Kommissionen og medlemsstaterne til løsning af de 
tre huller, der er identificeret i Kommissionens dokument, og på denne måde bidrage til en 
relancering af det indre marked.

Ordføreren er desuden af den opfattelse, at problemet med de tre identificerede huller skal 
løses samtidigt, og at løsningen først og fremmest afhænger af en stærk politisk vilje i 
medlemsstaterne.
Endvidere understreges behovet for at skabe et reelt digitalt indre marked, der fungerer 
ordentligt, som er sikkert for forbrugerne og virksomhederne, og som relancerer det 
europæiske projekt for at genvinde borgernes, forbrugernes og virksomhedernes tillid.

På et tidspunkt, hvor borgerne ser på "Europa" med en vis mistro, er det nødvendigt at styrke 
samarbejdet mellem Parlamentet, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne, så borgerne på 
denne måde bedre kan vurdere EU's vigtigste projekter og daglige gøremål. 
Der er derfor behov for bedre fælles styring. 

Ordføreren har således besluttet at medtage et afsnit om styring, hvori hun er fortaler for en 
mere holistisk tilgang til spørgsmålet, som gør det muligt at kontrollere, at lovgivningen om 
det indre marked gennemføres korrekt og rettidigt, som gør det muligt at informere borgerne 
om deres rettigheder, som letter udøvelsen af deres rettigheder ved at forenkle de 
administrative procedurer, og som styrker kontakten mellem de kompetente myndigheder i de 
forskellige medlemsstater samt målet om et forbedret samarbejde. 

I den aktuelle situation med økonomisk, finansiel og social krise i Europa er det vigtigt at 
fjerne hindringerne og relancere det indre marked og bidrage til innovation, vækst, fremme af 
konkurrenceevnen og jobskabelse samt at øge europæernes tillid til det indre marked.
Det er derfor vigtigt at skabe ny fremdrift for det indre marked, der sætter de europæiske 
borgerne og forbrugere i centrum, så de kan drage fuld nytte af det indre markeds fordele, og 
så det bidrager til den territoriale, økonomiske og sociale samhørighed i Den Europæiske 

                                               
1 Kommissionens meddelelse med titlen "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).
2 Kommissionens meddelelse: "Akten for det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid" 
"Sammen om fornyet vækst" (KOM)2011)0206).
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Union.
Det drejer sig om igen at give de europæiske borgere garanti for et fælles projekt med 
fremgang og solidaritet.


