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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det indre marked for tjenesteydelser: status og næste skridt

(2012/2144(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

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

– der henviser til Kommissionens meddelelse om gennemførelse af servicedirektivet –
Partnerskab for ny vækst i servicesektoren 2012-2015 (COM(2012)0261) og de 
medfølgende arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene,

– der henviser til Kommissionens undersøgelse med titlen "The Economic Impact of the 
Services Directive: A first assessment following implementation" (Economic Papers nr. 
456),

– 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" (COM(2011)0020) og til det medfølgende arbejdsdokument 
fra Kommissionens tjenestegrene  om den gensidige evalueringsproces i 
tjenesteydelsesdirektivet (SEK(2011)0102),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Akten for det indre marked II –
Sammen om fornyet vækst" (COM(2012)0573),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Bedre forvaltning af det indre 
marked" (COM(2012)0259),

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

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

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 14.-15. marts 2013 om de 
europæiske politikkers bidrag til vækst og beskæftigelse,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 28.-29. juni 2012 om en vækst- og 
beskæftigelsespagt,

– der henviser til Rådets konklusioner af 10. marts 2011 om et bedre fungerende indre 
marked for tjenesteydelser – den gensidige evalueringsproces i tjenesteydelsesdirektivet,

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

– der henviser til sin beslutning af 7. februar 2013 med henstillinger til Kommissionen om 
forvaltningen af det indre market,2

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2012 om de 20 vigtigste problemer for 
europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked3

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2011 om den gensidige evalueringsproces i 
tjenesteydelsesdirektivet4,

– der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om styring og partnerskab i det indre 
marked5,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om et mere effektivt og fair detailmarked6,

– der henviser til sin beslutning af 15. februar 2011 om gennemførelse af servicedirektiv 
2006/123/EF7,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at vores indre marked er den hurtigste vej ud af krisen;

B. der henviser til, at servicesektoren tegner sig for mere end 65 % af EU's BNP og samlede 
beskæftigelse og er en af vores økonomis søjler; der henviser til, at tjenester, der er 
omfattet af tjenesteydelsesdirektivet, tegner sig for 45 % af EU's BNP;

C. der henviser til, at den europæiske industri har brug for et mere konkurrencedygtigt 
marked for tjenester;

D. der henviser til, at tjenesteydelsesdirektivet har medført konkrete fordele siden 
vedtagelsen i 2006 og lettet markedsadgangen for virksomheder såvel som forbrugere;

E. der henviser til, at en fragmenteret fortolkning og utilstrækkelig gennemførelse af 
direktivet fortsat hindrer fri bevægelighed for tjenesteydelser på tværs af grænserne;

F. der henviser til, at risikoen for træthed i tjenesteydelsesdirektivet ikke skal få os til at 
slække på arbejdet med at realisere direktivets fulde potentiale;

G. der henviser til, at det er tid til at handle, i lyset af at servicesektoren på grund af den 

                                               
1 EFT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0054.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0395.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0456.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0144.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0307.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0051.
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stigende arbejdsløshed mere end nogensinde før er en kilde til konkurrencedygtighed, 
vækst og arbejdspladser, som ikke kan overses;

Uudnyttede muligheder i servicesektoren for vækst og beskæftigelse

1. fremhæver, at bureaukrati, forskelsbehandling og begrænsninger for levering af 
tjenesteydelser i hele EU fratager borgere arbejdspladser;

2. understreger, at EU kunne øge sin BNP med 2,6 % i løbet af 5-10 år, hvis 
medlemsstaterne var parate til at gennemføre tjenesteydelsesdirektivet korrekt og fuldt ud 
og fjerne unødvendige begrænsninger;

3. understreger, at effektiv håndhævelse af eksisterende regler er en intelligent og hurtig 
metode til at skabe vækst uden offentlige udgifter; understreger, at det haster med at få 
direktivet til at fungere i praksis;

4. glæder sig over de nye former for tjenesteydelser som digitale og mobile tjenesteydelser 
og pakker med blandede produkter/tjenesteydelser; understreger behovet for at fortolke 
direktivet på så omfattende og fremtidssikret en måde som muligt for at tilskynde til 
innovation; 

5. minder om, at tjenesteydelsesdirektivet ikke fremtvinger liberalisering, men baner vejen 
for, at såvel virksomheder som forbrugere kan forstå det indre markeds fordele fuldt ud; 

Hindringer, grænser og begrænsninger for fri bevægelighed

6. beklager, at medlemsstaterne ofte anvender tvingende almene hensyn (artikel 15 i 
tjenesteydelsesdirektivet) til at beskytte og favorisere deres nationale marked; fremhæver, 
at byrdefulde krav vedrørende juridisk form og aktionærer, territoriale restriktioner, 
økonomiske behovstest og faste priser skaber ubegrundede hindringer for etablering på 
tværs af grænserne; 

7. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til effektivt og fuldt ud at anvende klausulen om 
fri udveksling af tjenesteydelser (artikel 16 i tjenesteydelsesdirektivet) og fjerne dobbelte 
lovgivningsmæssige byrder;

8. er bekymret over det voksende antal tilfælde af forskelsbehandling, som forbrugerne 
rapporterer om; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at håndhæve artikel 20, stk. 2, 
i tjenesteydelsesdirektivet korrekt og opfordrer virksomhederne til at afstå fra uberettiget 
forskelsbehandling på grund af nationalitet eller opholdssted;

Intelligent forvaltning af det indre marked for tjenesteydelser

9. minder om, at en fuldstændig gennemførelse af tjenesteydelsesdirektivet kræver samspil 
med sektorspecifikke regler, som kan kræve ekstra tilladelser, hvilket medfører 
kumulative omkostninger, navnlig for SMV'er; opfordrer medlemsstaterne til en integreret 
tilgang til det indre marked for tjenesteydelser for at sikre retssikkerheden for forbrugere 
og virksomheder; 

10. opfordrer Kommissionen til at sikre overensstemmelse mellem peer review-processen i 
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henhold til tjenesteydelsesdirektivet og den gensidige evalueringsproces i henhold til 
direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og identificere, hvor medlemsstaterne 
uforholdsmæssigt blokerer adgangen for visse erhverv; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at fjerne sådanne uberettigede krav; 

11. anmoder medlemsstaterne om i højere grad at gøre brug af gensidig anerkendelse for at 
fremme den frie bevægelighed af tjenesteydelser, hvor der endnu ikke findes 
harmoniserede regler; 

12. bemærker, at forskellige nationale standarder forårsager fragmentering; opfordrer til, at 
der udvikles frivillige europæiske standarder for tjenesteydelser for at forbedre
sammenligneligheden på tværs af grænserne;

13. fremhæver endvidere, at utilstrækkelig grænseoverskridende forsikringsdækning af 
leverandører af tjenesteydelser er en stor hindring for fri bevægelighed; opfordrer 
indtrængende interesseparter til at finde løsninger gennem dialog;

14. opfordrer til bredere brug af IMI-systemet mellem medlemsstaterne til at kontrollere 
overholdelse af kravene på tværs af grænserne og af SOLVIT til at hjælpe virksomheder 
og forbrugere med modstridende regler og manglende overholdelse;

15. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at opgradere til 
andengenerationskvikskranker, som er fuldt ud funktionsdygtige, flersprogede og 
brugervenlige e-forvaltningsportaler; understreger betydningen af en tjenesteydertilgang, 
der omfatter hele virksomhedscyklussen; mener, at e-procedurer vil skabe mere 
forenkling, reducere overholdelsesomkostningerne og øge retssikkerheden; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre, at deres kvikskranker er fuldt ud funktionsdygtige og udbrede 
kendskabet til dem på tværs af grænserne; opfordrer Kommissionen til at fastsætte 
tydelige benchmarkingkriterier for evaluering af kvikskranker og regelmæssigt rapportere 
til Parlamentet om udviklingen;

Bedre håndhævelse for den bedste økonomiske indvirkning

16. fremhæver, at tjenesteydelsesdirektivet, hvor det håndhæves korrekt, har medført konkrete 
resultater med hensyn til beskæftigelse og vækst; støtter derfor udveksling af bedste 
praksis mellem medlemsstaterne, herunder innovative løsninger mellem de kompetente 
myndigheder i grænseregionerne;

17. påpeger, at utilstrækkelig gennemførelse har en "grænseløs" betydning, og at borgere i 
hele EU betaler prisen; understreger, at alle medlemsstater har et ansvar over for hinanden 
og Unionen for effektivt at håndhæve direktivet og bør derfor konfronteres med deres 
forpligtelser på lige vilkår;

18. understreger, at kompetente regionale og lokale myndigheder ligeledes skal påtage sig 
deres del af ansvaret for en fuld og kvalitativ håndhævelse, der rækker videre end selve 
direktivet, med det overordnede mål at stimulere økonomisk aktivitet; 

19. fremhæver, at tvingende almene hensyn alt for ofte gøres gældende på en måde, der 
skader det indre marked for tjenesteydelser; beklager, at vurderingen af proportionalitet 



PR\914440DA.doc 7/11 PE496.644v01-00

DA

sjældent gennemføres; anmoder Kommissionen om at præcisere begrebet proportionalitet 
og udstede en praktisk vejledning til medlemsstaterne om, hvordan det anvendes;

20. støtter i høj grad Kommissionens nultolerancepolitik; opfordrer Kommissionen til at 
anvende alle de midler, den har til rådighed, til at sikre en fuldstændig håndhævelse af 
eksisterende regler i dialog med medlemsstaterne; opfordrer til, at der anvendes 
forenklede overtrædelsesprocedurer ved identificerede overtrædelser af direktivet; 

Styrket gennemsigtighed og ansvarlighed

21. anmoder Kommissionen om på baggrund af resultatet af peer review-proceduren at nævne 
de mest byrdefulde begrænsninger, foreslå målrettede reformer og holde Rådet og 
Parlamentet underrettet;

22. opfordrer Kommissionen til at være særligt opmærksom på servicesektoren i årlige 
vækstundersøgelser og rapporter om status for integrationen på det indre marked samt at 
indarbejde tjenesteydelser i de landespecifikke anbefalinger;

23. opfordrer de nationale parlamenter til aktivt at arbejde for at støtte håndhævelsen af 
direktivet og anvende deres undersøgelsesbeføjelser over for de nationale myndigheder på 
alle planer;

24. opfordrer indtrængende interesseparter, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter til at 
spille deres rolle i forhold til at drage regeringerne til ansvar for genoplivningen af den 
europæiske servicesektor og skabe stabile job; 

25. anmoder Rådet og dets formandskab om regelmæssigt at sætte det indre marked for 
tjenesteydelser på dagsordenen for møderne i Rådet (konkurrenceevne); foreslår at 
genindføre Kommissionens "overensstemmelsesrapporter" som et middel til at måle 
udviklingen i forbindelse med at lette markedsadgangen;

26. opfordrer indtrængende medlemmerne af Det Europæiske Råd til at påtage sig det fulde 
ansvar for et velfungerende indre marked for tjenesteydelser; opfordrer formand Van 
Rompuy til at beholde dette emne på Det Europæiske Råds dagsorden, så længe det er 
nødvendigt, med en fælles aftalt køreplan, herunder specifikke benchmarks og en tidsplan 
for medlemsstaternes fjernelse af hindringer;

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Det indre marked for tjenesteydelser handler ikke om at genopfinde hjulet – det handler om at 
få hjulet til at rulle. Det handler om at bevæge sig fra utilstrækkelig gennemførelse til fuld 
håndhævelse. Denne beslutning har til formål at konfrontere medlemsstaterne med deres 
ansvar for at anvende tjenesteydelsesdirektivet fuldt ud og korrekt, både i ord og i ånd. 
Ordføreren anbefaler en omfattende fortolkning, der dækker nye former for tjenesteydelser, 
uden at opfordre til en ændring af direktivet. Den økonomiske krise har gjort det endnu mere 
presserende at handle for at udløse servicesektorens fulde potentiale for vækst og 
beskæftigelse. Derfor har vi ikke råd til at tage den af den politiske dagsorden.

Uudnyttede muligheder i servicesektoren for vækst og beskæftigelse

Servicesektoren tegner sig for mere end 65 % af EU's BNP og er en dynamisk, moderne og 
fremtidsorienteret del af den europæiske økonomi. Der dukker konstant nye og 
innovationsdrevne metoder op til levering af tjenesteydelser. Digitale og mobile 
tjenesteydelser ændrer den måde, økonomien virker på. Varer og tjenesteydelser sælges i 
stigende omfang som pakkeløsninger. Vi er også vidner til en voksende "tjenesteficering" og 
en stærkere sammenkobling mellem tjenesteydelser og produktion (f.eks. eftersalgsservice, 
ikt-tjenester…). Af alle disse årsager er et mere velfungerende indre marked for 
tjenesteydelser en byggesten for en mere konkurrencedygtig europæiske økonomi som helhed. 

Siden 2006 har tjenesteydelsesdirektivet udgjort og udgør stadig en vigtig drivkraft for 
strukturreform i den europæiske servicesektor. Ifølge Kommissionen har de medlemsstater, 
som har gennemført reformer for at åbne op for deres markeder for tjenesteydelser, høstet 
betydelige fordele. Og alligevel anvendes direktivet tre år efter fristen for gennemførelsen 
stadig ikke fuldt ud og korrekt i alle medlemsstaterne. Der er omfattende dokumentation for, 
hvordan bureaukrati og hindringer sammen bremser væksten og fratager borgerne job, mens 
forskelsbehandling underminerer forbrugernes tillid til det indre marked. 

Der kan ligeledes spores en vis træthed med hensyn til tjenesteydelsesdirektivet på politisk og 
administrativt plan, eftersom de høje forventninger endnu ikke er blevet indfriet. 
Tjenesteydelsesdirektivets potentiale blev ikke overvurderet, men i visse medlemsstater har 
den politiske vilje til at gennemføre de nødvendige reformer været utilstrækkelige. Med 
stigende arbejdsløshed er det vigtigt, at vi ikke sænker vores ambitioner. I en tid, hvor der er 
brug for at supplere stramninger med vækstpolitikker, men hvor vi ikke kan forbruge os ud af 
krisen med skatteydernes penge, er det indre marked for tjenesteydelser et af de få områder, 
hvor vi kan skabe vækst uden at øge den offentlige gæld. Kommissionens undersøgelse af 
tjenesteydelsesdirektivets økonomiske betydning har med al tydelighed vist, at hvis 
medlemsstaterne kunne benytte en mere drastisk tilgang til at gennemføre det, kunne den 
samlede økonomiske gevinst være over tre gange større end det, der er opnået, omkring 2.6 % 
af BNP.

Hindringer, grænser og begrænsninger for fri bevægelighed

Virksomhederne oplever en lang række krav, der hver især synes at være harmløse, men 
samlet set lægger en stor byrde på tjenesteyderne, navnlig SMV'er. Artikel 15 og 16 i 
direktivet giver medlemsstaterne spillerum til at beslutte, om visse nationale krav kan 
fastholdes baseret på test af nødvendighed og proportionalitet. Uheldigvis har visse 
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medlemsstater alt for ofte anvendt en for bred fortolkning af deres skønsmæssige beføjelser til 
at beskytte og favorisere deres markeder og erhverv. I stedet skal medlemsstaterne prioritere 
at håndtere "gråzonerne" på ansvarlig vis. 

Byrdefulde krav vedrørende juridisk form og aktionærer, territoriale restriktioner og 
økonomiske behovstest er navnlig til hinder for etablering i andre medlemsstater, hæmmer 
levering af tjenesteydelser og lukker visse interesseparter ude fra markedet. Arkitekter kan 
f.eks. blive nødt til at ændre deres forretningsmodel for at etablere et datterselskab i en anden 
medlemsstat. Det kan også blive nødvendigt for detailhandlere at begrunde merværdien af 
deres forretning over for et udvalg bestående af deres konkurrenter. 

Artikel 20, stk. 2, i direktivet forbyder forskelsbehandling af forbrugere i virksomhederne på 
grundlag af deres nationalitet eller bopælsland. Men navnlig på internettet nægtes forbrugerne 
ofte at købe fra en anden medlemsstat eller tilbydes samme tjenesteydelser som f.eks. billeje 
og krydstogter til en højere pris. Selv om kontraktfrihed har forrang, og SMV'er ikke kan 
forpligtes til at sælge med tab, bør der tages hånd om den forskelsbehandling, som reducerer 
forbrugernes valg og øger priserne. I denne forbindelse glæder ordføreren sig over 
Kommissionens arbejde på en specifik vejledningsrapport om ikke-forskelsbehandling.

Intelligent forvaltning af det indre marked for tjenesteydelser

Anvendelsesområdet for denne beslutning fokuserer på jobskabelse i overensstemmelse med 
artikel 1 i tjenesteydelsesdirektivet: "Dette direktiv berører ikke de arbejdsretlige regler, dvs. 
enhver form for retlige eller kontraktretlige bestemmelser vedrørende ansættelsesvilkår, 
arbejdsforhold, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og forholdet mellem 
arbejdstagere og arbejdsgivere...". Servicesektorens sociale dimension er naturligvis meget 
vigtig, men er omfattet af særskilt lovgivning som f.eks. direktivet om udstationering af 
arbejdstagere og af national arbejdsret. 

Der bør derfor fokuseres på at mobilisere politisk vilje på nationalt, regionalt og lokalt plan til 
at fjerne de grimme hindringer for fri bevægelighed og se virksomheder og særinteresser i 
øjnene. Mange hindringer for jobskabelse stammer fra et dårligt samspil mellem 
tjenesteydelsesdirektivet og andre regler på EU-plan og nationalt plan. Det er på høje tid med 
en integreret og fremtidssikret tilgang til gennemførelse, 

Kommissionen har taget første skridt gennem effektivitetskontroller inden for 
forretningsservice, bygge- og anlægsvirksomhed og turisme. Det er nu nødvendigt at bevæge 
sig fremad i denne retning. Især prioriteres samspillet med direktivet om erhvervsmæssige 
kvalifikationer, og medlemsstaterne bør fjerne ubegrundede krav, der blokerer for adgangen 
til visse erhverv. På samme måde skal tjenesteudbydere enten betale for to forsikringer eller 
begrænse deres aktivitet til ét land. Ordføreren glæder sig derfor over, at Kommissionen er i 
kontakt med forsikringssektoren for at finde konkrete løsninger.

Generelt bør medlemsstaterne afholde sig fra overregulering ("goldplating"), dvs. at tilføje 
ekstra krav, der skaber omkostninger. Alt for ofte får EU skylden for fragmentering, mens 
ansvaret for effektiv gennemførelse og fortolkning ligger hos de nationale, regionale og lokale 
myndigheder samt den offentlige forvaltning. Selv om arbejdet med at harmonisere regler og 
udvikle fælles standarder derfor bør fortsætte for at reducere fragmenteringen af markedet, 
bør medlemsstaterne ligeledes gøre fuld brug af gensidig anerkendelse. 
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For at mindske bureaukratiet, forbedre retssikkerheden og fremme en sammenhængende 
anvendelse af reglerne i hele EU bør instrumenter som f.eks. informationssystemet for det 
indre marked (IMI) og SOLVIT anvendes oftere. Derudover udgør kvikskrankerne et 
håndgribeligt værktøj for tjenesteyderne og modtagerne.  Reformer i de medlemsstater, som 
har opgraderet deres kvikskranker til anden generation, har vist, at udarbejdelse af e-
procedurer i sidste ende reducerer overholdelsesomkostningerne og fremmer 
markedsadgangen. Informations- og oplysningsaktiviteter blandt interesseparter er vigtige for 
at gøre kvikskrankerne til effektive e-forvaltningsportaler. Arbejdet med at forenkle dem, gøre 
dem mere tilgængelige og åbne for anvendelser på andre medlemsstaters sprog, bør styrkes. 
Kommissionen bør evaluere udviklingen i medlemsstaterne i overensstemmelse med tydelige 
benchmarkingkriterier fastlagt i et charter om kvikskranker. 

Bedre håndhævelse for den bedste økonomiske indvirkning

Den politiske betydning af at integrere tjenesteydelsesmarkederne i Europa bør ikke 
undervurderes på et tidspunkt, hvor det er vigtigt at have et forenet EU, at fremme 
samhørigheden mellem euroområdet og ikke-euroområdet og undgå unioner i Unionen. Alle 
medlemsstater har et fælles ansvar for at færdiggøre det indre marked for tjenesteydelser. 
Ordføreren er klar over de forskellige realiteter i medlemsstaterne, vanskelighederne i 
forbindelse med åbningen af det indre marked og betydningen af at anerkende de opnåede 
fremskridt. Der bør dog ikke accepteres dobbelte standarder eller undtagelser. Hvis der ikke er 
overensstemmelse mellem ord og handling i forhold til det indre marked, underminerer det 
europæiske borgeres tillid til EU's reformdagsorden. 

I denne forbindelse glæder ordføreren sig over Kommissionens udmærkede meddelelse med 
titlen "Partnerskab for ny vækst i servicesektoren 2012-2015" og støtter 
nultolerancepolitikken over for tydelige overtrædelser af tjenesteydelsesdirektivet. 
Kommissionen har allerede indledt forudgående overtrædelsesprocedurer over for 12 
medlemsstater. Ordføreren støtter endvidere en konstruktiv, pragmatisk og resultatorienteret 
dialog med medlemsstaterne for at maksimere den økonomiske virkning og Europas globale 
konkurrenceevne. 

Den fælles indsats bør nu fokusere på at skabe flere muligheder for virksomhederne, flere 
jobmuligheder og flere valgmuligheder for forbrugerne på et reelt forenet marked. 
Medlemsstaterne bør derfor ændre perspektiv og se på, hvad der ellers kan gøres for at 
håndhæve reglerne på en måde, der inddrager den digitale økonomi og fremmer væksten, i 
stedet for blot at se på, hvad direktivets tekst kræver. 

Den igangværende peer review-proces er som sådan et udmærket forum for udveksling af 
bedste praksis. Medlemsstaterne kan lære af de lande, som har gennemgået vellykkede 
reformer af deres servicesektorer med det formål at revurdere deres rammelovgivning. Det er 
navnlig på høje tid at sætte spørgsmålstegn ved proportionaliteten af mange af de krav, som 
medlemsstaterne vælger at fastholde. Kommissionen bør sætte spot på den overdrevne brug af 
beskyttelse af offentlighedens interesser og udstede en vejledningsrapport til medlemsstaterne 
om proportionalitetsvurderingen og gråzonerne. Dette bør ligeledes skabe bedre viden om og 
øget opmærksomhed på de negative konsekvenser af restriktive metoder – navnlig på lokalt 
plan.

Styrket gennemsigtighed og ansvarlighed
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I sidste ende ligger ansvaret for en fuldstændig, sammenhængende og ambitiøs gennemførelse 
af tjenesteydelsesdirektivet hos medlemsstaterne selv. Europas borgere har ret til at vide, 
hvilken pris de betaler for utilstrækkelig gennemførelse. I denne beslutning opfordres der 
derfor til øget gennemsigtighed og ansvarlighed.

De nationale parlamenter spiller en vigtig rolle og kan anvende deres kontrolbeføjelser til at 
holde regeringerne ansvarlige. Erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter bør ligeledes påtage 
sig deres del af ansvaret for at lægge pres på deres regeringer. 

Ordføreren støtter Kommissionen indsats og dens modige konfrontation af medlemsstaterne 
med deres ansvar. Navnlig bør resultaterne af peer review-procedurerne, 
overholdelsesrapporterne og de landespecifikke anbefalinger vedrørende tjenesteydelser gøres 
offentligt tilgængelige for Parlamentet. Oplysningsaktiviteter og offentlig debat om 
problemerne med at færdiggøre det indre marked for tjenesteydelser vil gøre det muligt for 
borgerne at deltage og drage de kompetente myndigheder til ansvar.

Men vigtigst af alt bør medlemmerne af Det Europæiske Råd og Rådet (konkurrenceevne) 
have til opgave at bevare det indre marked for tjenesteydelser som en del af den politiske 
dagsorden med en tydelig køreplan til at fjerne hindringerne for fri bevægelighed. I sidste 
ende er det kun, hvis medlemsstaterne forpligter sig til et reelt frit og åbent indre marked for 
tjenesteydelser til fordel for alle borgere, at Europa endelig vil opleve vækst.


