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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om forvaltningen af det indre marked
(2012/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til artikel 26, stk. 3, i TEUF,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juni 2012 med titlen "Bedre forvaltning 
af det indre marked" (COM(2012)0259),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Europa 2020 – En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 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" 
(COM(2010)0608),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 med titlen "Akten for det 
indre marked - Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid - Sammen om fornyet 
vækst" (COM(2011)0206),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 med titlen "Akten for det 
indre marked II – Sammen om fornyet vækst" (COM(2012)0573),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juni 2012 om gennemførelse af 
servicedirektivet med titlen "Partnerskab for ny vækst i servicesektoren 2012-2015" 
(COM(2012)0261),

– der henviser til rapporten til formanden for Europa-Kommissionen af Mario Monti af 9. 
maj 2010 med titlen "En ny strategi for det indre marked – til gavn for Europas økonomi 
og samfund",

– der henviser til rapporten af 26. juni 2012 fra formanden for Det Europæiske Råd med 
titlen "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union" og interimsbetænkningen af 
12. oktober 2012 derom,

– der henviser til resultattavle nr. 23 for det indre marked (september 2011) og 
Parlamentets beslutning af 22. maj 20121 derom,

– der henviser til resultattavle nr. 25 for det indre marked (oktober 2012),

– - der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 24. februar 2012 med titlen 
"Making the Single Market Deliver – Annual Governance Check-up 2011" 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0211.
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(SWD(2012)0025),

– der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (konkurrenceevne) af 30.-31. maj 2012 
om det digitale indre marked og forvaltningen af det indre marked,

– der henviser til overvejelserne i Rådet (konkurrenceevne) af 10.-11. oktober 2012 om en 
akt for det indre marked,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2012,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 18.-19. oktober 2012,

– der henviser til bidraget og konklusionerne fra den XL VIII konference af de Europæiske 
Parlamenters Europaudvalg (COSAC) af 14.-16. oktober 2012,

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om realisering af et indre marked for 
forbrugere og borgere1,

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

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2012 med titlen "Akten for det indre marked –
de næste trin i vækstbestræbelserne" 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 42 og 48,

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

A. der henviser til, at der mere end nogensinde er behov for et velfungerende, effektivt og 
barrierefrit indre marked baseret på idéen om en social markedsøkonomi for at genoplive 
den europæiske økonomi, skabe vækst, fremme konkurrenceevnen og skabe 
arbejdspladser;

B. der henviser til, at det indre marked spiller en vigtig rolle i forhold til at opfylde målene i 
Europa 2020-strategien;

C. der henviser til, at det indre marked 20 år efter sin officielle oprettelse stadig ikke er helt 
gennemført, til trods for at der er vedtaget omkring 1 500 direktiver og omkring 1 000 
forordninger; 

D. der henviser til, at der er et presserende behov for at styrke forvaltningen af det indre 
marked og forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af reglerne for det;

E. der henviser til, at den gennemsnitlige manglende gennemførelse til trods for de politiske 
løfter, som er givet på højeste plan, og Kommissionens og medlemsstaternes bestræbelser 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0186.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0144.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0258.
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er steget fra 0,7 % i 2009 til 1,2 % i februar 2012;

F. der henviser til, at det indre marked er Unionens rygrad, og at det således er utroligt 
vigtigt, at det er velfungerende og danner grundlaget og rammerne for en økonomisk og 
social genopretning i Europa;

G. der henviser til, at en potentiel økonomisk gevinst fra en fuldstændig og korrekt 
gennemførelse af tjenesteydelsesdirektivet giver et vækstpotentiale på mellem 0,8 og 2,6 
% af bruttonationalproduktet (BNP), som vil kunne realiseres mellem fem og 10 år efter 
gennemførelsen af det pågældende direktiv; 

H. der henviser til, at Kommissionen vurderer, at Unionen kan opnå yderligere 4 % af BNP 
over de næste 10 år ved at stimulere en hurtig udvikling af det indre marked;

I. der henviser til, at der stadig er behov for stærk ledelse i alle EU-institutionerne og 
tydeligt politisk ejerskab i medlemsstaterne for at fjerne de resterende restriktioner for det 
indre markeds frihedsrettigheder;

J. der henviser til, at formanden for Det Europæiske Råd i dennes ovennævnte rapport af 
26. juni 2012 fremhævede betydningen af, at processen hen imod en dybere økonomisk 
og monetær union bør være kendetegnet ved åbenhed og gennemsigtighed og være i fuld 
overensstemmelse med det indre marked;

K. der henviser til, at der nu er behov for konkrete foranstaltninger, både i medlemsstaterne 
og i Unionen, for at fjerne de restriktioner, der hindrer adgang og konkurrenceevne, og 
konkrete reformer, der skaber reel fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og 
kapital i Europa;

Bedre lovgivning

L. der henviser til, at Kommissionen bør sigte efter mere horisontal koordinering og 
sammenhæng i udarbejdelsen af lovforslag, som er relevante for det indre marked; der 
henviser til, at Kommissionen bør gennemføre indgående konsekvensanalyser med 
overbevisende argumenter for, at der er behov for lovgivning om det indre marked, inden 
den vedtager lovforslag;

M. der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og hvor 
det er relevant, og hvor der i princippet ikke er behov for yderligere skøn i 
gennemførelsen af Unionens lovgivning, bør vælge forordninger i stedet for direktiver 
som den foretrukne retsakt til regulering af det indre marked;

N. der henviser til, at Kommissionen bør overveje at indføre en test vedrørende det indre 
marked i medlemsstaterne med det formål at vurdere, om ny lovgivning vedtaget på 
nationalt plan kan have en negativ indvirkning på det indre marked; der henviser til, at 
det bør overvejes at revidere direktiv 98/34/EF med henblik på at udvide dets 
anvendelsesområde, så det omfatter tjenesteydelser og andre sektorer; 

O. der henviser til, at det er vigtigt, at det administrative samarbejde mellem 
medlemsstaterne udføres på en effektiv og omkostningseffektiv måde, som det er 
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tilfældet med informationssystemet for det indre marked (IMI);

Bedre gennemførelse og anvendelse 

P. der henviser til, at medlemsstater bør være konsekvente i deres gennemførelse af 
direktiver og vedtage alle nye bestemmelser vedrørende Unionens retsakter i fællesskab 
og på samme tid for at sikre, at gennemførelsen afspejler det kompromis, der er indgået 
på Unionsplan;

Q. der henviser til, at der er behov for at opnå større gennemsigtighed i gennemførelsen og 
en ensartet anvendelse af EU-lovgivningen i medlemsstaterne; der henviser til, at 
sammenligningstabeller vil blive et stadig vigtigere værktøj på et integreret indre marked 
med hensyn til at afspejle den nationale gennemførelse af Unionens regler, og der 
henviser til, at Kommissionen derfor oftere bør anmode om sådanne tabeller; 

Overvågning af gennemførelsen

R. der henviser til, at udveksling af erfaring og bedste praksis mellem medlemsstaterne er 
afgørende for at forstå de nationale mekanismer i forbindelse med anvendelsen af EU-
lovgivningen og de resterende hindringer for det indre marked; der henviser til, at 
Kommissionen kan tage initiativ til og koordinere et netværk af tjenestemænd, som er 
ansvarlige for at gennemføre al ny EU-lovgivning ud over SOLVIT, så man derved får en 
platform for udveksling og peer review, hvor man kan samarbejde tæt med 
medlemsstaterne og dermed forbedre den generelle kvalitet af gennemførelsen; der 
henviser til, at en udveksling af tjenestemænd med ansvar for gennemførelsen af EU-
lovgivningen mellem medlemsstaterne med henblik på at sikre en bedre 
informationsstrøm og bedste praksis, bør fremmes;

S. der henviser til, at rent kvantitativ statistik om gennemførelse af lovgivning om det indre 
marked ikke giver mulighed for at måle kvaliteten af gennemførelsen og specifikke 
vigtige instrumenters særlige indvirkning på det indre marked; der henviser til, at der 
således er behov for en politisk og kvalitativ vurdering af gennemførelsen og udviklingen 
inden for det indre marked, navnlig med hensyn til den økonomiske relevans af EU's nye 
lovgivning om det indre marked;

T. der henviser til, at der i en sådan vurdering bør skelnes mellem ikkegennemførelse, som 
er en let genkendelig fejl hos medlemsstaten, og muligheden for manglende overholdelse, 
som kan baseres på en anden fortolkning og forståelse af EU-lovgivningen; der henviser 
til, at det i traktaterne fastlægges, at det kun er Domstolen, der i sidste ende og offentligt 
må fastslå, at national lovgivning ikke stemmer overens med EU-lovgivningen; der 
henviser til, at Europa-Parlamentet hvert år bør få en liste over ikkegennemført eller ikke 
korrekt gennemført EU-lovgivning i de relevante medlemsstater;

Bedre håndhævelse 

U. der henviser til, at overtrædelsesprocedurer i henhold til artikel 258 i TEUF og som 
gennemført af Kommissionen ikke giver mulighed for at gennemføre og anvende mangler 
i bestemmelserne om det indre marked korrekt og hurtigt;
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V. der henviser til, at medlemsstaterne og Det Europæiske Råd derfor fortsat bør 
videreudvikle overtrædelsesprocedurerne inden for rammerne af de fremtidige revisioner 
af TEUF; der henviser til, at der i denne forbindelse bør overvejes forenklede 
overtrædelsesprocedurer for overtrædelser af bestemmelser om det indre marked;

W. der henviser til, at anvendelsen af "EU Pilot" har givet positive resultater i forhold til at 
sikre korrekt anvendelse af EU-lovgivningen og giver hurtigere løsninger på problemer, 
som borgere og virksomheder møder; der henviser til, at Kommissionen derfor bør 
fremme anvendelsen af EU Pilot og effektivisere det yderligere; 

X. der henviser til, at Kommissionen bør styrke sine aktioner med hensyn til at sikre en 
korrekt gennemførelse og håndhævelse af alle vedtagne regler i medlemsstaterne, reagere 
hurtigere på meddelelser og klager om ukorrekt gennemførelse af EU-lovgivningen og 
træffe de nødvendige foranstaltninger i rette tid med henblik på at fjerne eksisterende 
uoverensstemmelser;

Y. der henviser til, at det er nødvendigt, at Kommissionen efter en politisk vurdering i høj 
grad anvender alle sine beføjelser og fuldt ud udnytter alle de sanktionsmekanismer, som 
står til dens rådighed; 

Z. der henviser til, at de EU-kontrolaktioner ("EU sweeps"), som overvåger aktioner, der 
koordineres af Kommissionen og udøves på samme tid i medlemsstaterne af de relevante 
nationale myndigheder, har vist sig at være et nyttigt værktøj, som har givet 
Kommissionen og medlemsstaterne mulighed for med fælles aktioner at overvåge 
anvendelsen af allerede gennemført lovgivning om det indre marked i medlemsstaterne; 
der henviser til, at Kommissionen derfor bør tilbyde en mere omfattende anvendelse af 
EU-kontrolaktionerne til medlemsstaterne for at gøre overvågningen lettere, navnlig for 
nationale myndigheder, som har mindre udstyr og er mindre forberedte; 

Nøgleområder

AA.der henviser til, at Kommissionen foreslår at målrette sine aktiviteter mod specifikke 
nøgleområder og instrumenter; der henviser til, at et stærkere fokus på en begrænset 
række instrumenter og aktioner imidlertid er nødvendigt for at opnå en håndgribelig 
forbedring af anvendelsen af reglerne for det indre marked; der henviser til, at det digitale 
indre marked, energisektoren og offentlige indkøb hører til blandt de vigtigste 
nøgleområder; der henviser til, at sådanne nøgleområder og instrumenter kan gennemgås 
årligt, således at den aktuelle udvikling i medlemsstaterne og beslutningsprocesserne 
mellem Unionens institutioner og navnlig de økonomisk relevante områder, baseret på en 
videnskabelig vurdering, for det indre marked afspejles behørigt, og så der tages hensyn 
til disse; 

Et indre marked for alle aktører

AB. der henviser til, at europæiske borgere og iværksættere, navnlig små og mellemstore 
virksomheder, i alle medlemsstater bør opfordres til at komme med forslag til, hvordan 
det bedst sikres, at det indre marked realiseres fuldt ud, og der henviser til, at alle 
institutioner bør opfordres til at arrangere en offentlig hørings- og drøftelsesproces til 
dette formål; 
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Det europæiske semester

AC. der henviser til, at det europæiske semester fastlægger rammerne for koordinering af 
økonomiske politikker og holder øje med den budgetmæssige og økonomiske situation i 
medlemsstaterne, men tager ikke højde for situationen i forhold til det indre marked, trods 
dets enorme betydning for økonomierne i alle medlemsstaterne;

AD.der henviser til, at det er hensigtsmæssigt at betragte hver enkelt medlemsstat særskilt for 
at identificere mangler vedrørende gennemførelse og anvendelse og håndtere dem i 
landespecifikke henstillinger;

AE. der henviser til. at vurderingen af situationen vedrørende det indre marked bør være en 
integreret del af det europæiske semester, idet der indføres en søjle for forvaltningen af 
det indre marked sammen med en søjle for økonomisk forvaltning; der henviser til, at 
Kommissionens forslag om at udarbejde en årsberetning om integrationen af det indre 
marked, som skal bidrage til landespecifikke henstillinger, kan danne grundlaget for en 
fremtidig årlig cyklus for det indre marked i det europæiske semester;

1. anmoder Kommissionen om snarest muligt på grundlag af artikel 26, stk. 3, i TEUF at 
fremsende et forslag til en retsakt om styrket forvaltning af det indre marked i 
overensstemmelse med de detaljerede henstillinger i bilaget;

2. konstaterer, at disse henstillinger respekterer borgernes grundlæggende rettigheder og 
nærhedsprincippet;

3. mener, at forslagets finansielle følgevirkninger bør dækkes af de eksisterende 
budgetbevillinger; 

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til 
Kommissionen og Rådet samt til Det Europæiske Råd og medlemsstaternes regeringer og 
parlamenter.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING:
DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET

AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

Henstilling 1: Fastlægge EU-retningslinjer og andre betingelser, som er nødvendige for 
at styrke forvaltningen af det indre marked

Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag, der skal fremlægges, bør tilstræbes at 
regulere følgende:

– Der bør fremlægges et forslag til en retsakt på grundlag af artikel 26, stk. 3, i TEUF og i 
forbindelse med et andet relevant retsgrundlag, og dette bør have til formål at fastlægge 
retningslinjer og andre betingelser, der er nødvendige for at styrke forvaltningen af det 
indre marked med henblik på at bidrage til at sikre det indre markeds funktionsmåde og 
fremme økonomisk vækst i Europa.

– Retsakten bør ikke berøre de rammebestemmelser, som allerede er vedtaget for det indre 
marked, eller regler, som skal vedtages i forskellige sektorer. Den bør ligeledes ikke 
berøre institutionernes beføjelser i henhold til traktaterne, navnlig Kommissionens, eller 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold til traktaterne eller regelværket for det indre 
marked.

– Retsakten bør supplere rammebestemmelserne for det indre marked og fremme 
gennemførelsen, anvendelsen og håndhævelsen af det indre markeds regler og principper.

– Der bør formuleres retningslinjer for Unionens indre marked. Disse retningslinjer bør 
omfatte mål, der skal forfølges, handlingsprioriteter og betingelser, der skal sikres, og bør 
ledsages af arbejdsmetoder og procedurer, der skal fastlægges med henblik på at styrke 
forvaltningen af det indre marked.

– Der bør formuleres procedurer for fremlæggelse, vurdering og overvågning af nationale 
handlingsplaner som svar på Unionens retningslinjer og med henblik på at fastlægge 
landespecifikke henstillinger vedrørende det indre marked.

– Der bør defineres supplerende foranstaltninger, som er nødvendige for at gennemføre og 
håndhæve rammebestemmelserne for det indre marked.

– Forbindelsen mellem forvaltningscyklussen for det indre marked og den årlige 
politikcyklus for det europæiske semester bør præciseres.

Henstilling nr. 2: Fastlægge Unionens retningslinjer med henblik på at forbedre det 
indre markeds funktionsmåde

Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag, der skal fremlægges, bør tilstræbes at 
regulere følgende:

– For at sikre at det indre marked effektivt skaber vækst og tillid hos forbrugere og 
virksomheder, bør Unionen fastlægge retningslinjer med det formål at forbedre det indre 
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markeds funktionsmåde. Retningslinjerne bør omfatte: a) mål og handlingsprioriteter for 
Unionen og medlemsstaterne og b) de betingelser, der skal være opfyldt for at forbedre 
forvaltningen af det indre marked yderligere

– En begrænset række mål og handlingsprioriteter på de områder, hvor et bedre fungerende 
indre marked vil give de største gevinster inden for vækst og beskæftigelse på tværs af 
Unionen.

– Udvælgelsen af mål og handlingsprioriteter bør baseres på følgende kriterier:

a) Produktionssammenligninger ved hjælp af udvalgte kvantitative nøgleindikatorer, 
der omfatter bidrag til fremstillingen af varer og tjenesteydelser med henblik på at 
identificere de sektorer, der udviser det største uudnyttede potentiale for at skabe 
vækst.

b) Økonomisk betydning med en analyse af om sektoren er tilstrækkeligt økonomisk 
betydningsfuld til at have en ikke uvæsentlig indvirkning på væksten, hvis der tages 
hånd om de grundlæggende årsager til det uudnyttede potentiale.

c) Dynamiske faktorer med en analyse af om sektoren allerede synes at tage hånd om 
dens uudnyttede potentiale, baseret på faktorer som sektorens kapacitet til at skabe 
jobvækst og den eventuelle konvergens med sammenligningsniveauer for 
arbejdskraftproduktivitet.

d) Faktorer vedrørende det indre marked med en analyse af, om det kan dokumenteres, 
at forbedringer vedrørende det indre marked kan udnytte det uudnyttede potentiale.

Henstilling nr. 3: Fastlægge EU-retningslinjer og med de betingelser, som er nødvendige 
for at styrke forvaltningen af det indre marked

Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag, der skal fremlægges, bør tilstræbes at 
regulere følgende:

– De betingelser, der skal være opfyldt for at forbedre forvaltningen af det indre marked 
yderligere, bør omfatte:

a) Anvendelse af principper for intelligent regulering i forbindelse med udarbejdelsen 
og gennemførelsen af regler om det indre marked for at sikre, at disse regler 
udarbejdes, gennemføres og anvendes på en sådan måde, at de effektivt arbejder for 
det tilsigtede formål. 

b) Reduktion af den administrative byrde, navnlig for små og mellemstore 
virksomheder, til så lavt et niveau som muligt. 

c) Hurtigst mulig overholdelse af procedurer for virksomheder og borgere ved hjælp 
af elektroniske midler. 
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d) Sikring af at virksomheder og borgere finder oplysninger og hjælp og om 
nødvendigt har adgang til hurtige og effektive retsmidler.

e) Mere intelligent brug af informationsteknologi til at give virksomheder og borgere 
oplysninger, gøre det muligt for dem at udnytte deres rettigheder og muligheder og 
bedre kunne forbinde initiativer på nationalt plan og i Unionen. 

f) Bedre udnyttelse af onlineværktøjer som informationssystemet for det indre marked 
(IMI) i grænseoverskridende samarbejde mellem administrationer.

g) Videreudvikling af kvikskranker.

h) Effektiv brug af hurtige problemløsnings- og klagemekanismer, herunder gennem 
oprettelse af en lettilgængelig og primær hjælpetjeneste på nationalt plan, som 
virksomheder og borgere kan henvende sig til, hvis de oplever problemer, når de 
forsøger at udnytte de rettigheder og forpligtelser, som det indre marked tilbyder.

Henstilling nr. 4: Der bør defineres supplerende foranstaltninger, som er nødvendige for 
at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af rammebestemmelserne for det indre 
marked.

Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag, der skal fremlægges, bør tilstræbes at 
regulere følgende:

– For at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af rammebestemmelserne for det indre 
marked bør Kommissionen:

a) Forbedre sin gennemførelsesbistand til medlemsstaterne for de direktiver, der 
endnu ikke er gennemført.

b) Gennemføre systematisk overensstemmelseskontrol og træffe støtteforanstaltninger 
for at få reglerne til at fungere i praksis i medlemsstaterne.

c) For lovgivning, der er gennemført og anvendt, foretage en grundig gennemgang for 
at vurdere, hvordan reglerne gennemføres og fungerer i praksis, både praktisk og 
økonomisk.

d) Forbedre efterfølgende gennemførelsesrapportering med fokus må 
medlemsstaternes overholdelse og resultatvurderinger med fokus på effektiviteten 
af de vedtagne politiske foranstaltninger.

e) Arrangere peer review-øvelser med medlemsstaterne.

– For at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af rammebestemmelserne for det indre 
marked bør medlemsstaterne:
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a) Fremlægge udkast til gennemførelsesforanstaltninger for Kommissionen, såfremt 
medlemsstaterne eller Kommissionen finder det hensigtsmæssigt, for at sikre 
overensstemmelse og hurtig gennemførelse.

b) Regelmæssigt høre interesserede parter og civilsamfundet, herunder forbrugere og 
virksomheder, under både gennemførelses- og anvendelsesprocessen.

c) Give en onlineforklaring på, hvordan de har gennemført regler, og hvordan disse 
regler fungerer i praksis.

Henstilling nr. 5: Sørge for fremlæggelse, vurdering og overvågning af nationale 
handlingsplaner

Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag, der skal fremlægges, bør tilstræbes at 
regulere følgende:

– Medlemsstaterne bør udarbejde nationale handlingsplaner og fremsende disse til 
Kommissionen med det formål at gennemføre Unionens retningslinjer om forbedring af 
det indre markeds funktionsmåde. Handlingsplanerne bør omfatte en liste over 
detaljerede foranstaltninger, der skal træffes, og en køreplan for deres gennemførelse.

– De nationale handlingsplaner bør udarbejdes i samråd med relevante interesserede parter, 
som repræsenterer økonomiske og sociale interesser samt forbrugernes interesser.

– Kommissionen bør i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg for det Indre Marked 
vurdere de nationale handlingsplaner og forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en 
sammenfattende rapport.

– I vurderingen af de nationale handlingsplaner bør der tages højde for resultattavlen for det 
indre marked og rapporten om forvaltningen af det indre marked.

– Kommissionen bør overvåge udviklingen i forbindelse med gennemførelsen af de 
nationale handlingsplaner. Til dette formål bør medlemsstaterne give Kommissionen alle 
de relevante oplysninger, som den skønner er nødvendige for at vurdere denne udvikling.

Henstilling nr. 6: Sørge for, at der formuleres tydelige landespecifikke henstillinger 
vedrørende det indre marked

Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag, der skal fremlægges, bør tilstræbes at 
regulere følgende:

– Baseret på vurderingen af de nationale handlingsplaner og ved hjælp af andre relevante 
værktøjer vedrørende det indre marked kan Rådet på forslag fra Kommissionen og efter 
at have hørt Europa-Parlamentet formulere henstillinger vedrørende det indre marked til 
medlemsstaterne med det formål at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af 
reglerne for det indre marked og forbedre dets funktionsmåde.



PR\915991DA.doc 13/18 PE497.937v01-00

DA

– I forbindelse med henstillingerne til medlemsstaterne bør Rådet fuldt ud udnytte de 
instrumenter, der er fastlagt i TEUF.

– Såfremt der gives en henstilling vedrørende det indre marked, bør det relevante udvalg i 
Europa-Parlamentet have mulighed for at invitere repræsentanter for de pågældende 
medlemsstater til at deltage i en udveksling af synspunkter, og Kommissionens 
repræsentanter bør have mulighed for at blive inviteret til en udveksling af synspunkter 
med den pågældende medlemsstats parlament.

Henstilling nr. 7: Definere en søjle for det indre marked i det europæiske semester

Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag, der skal fremlægges, bør tilstræbes at 
regulere følgende:

– For at sikre at det indre marked giver konkrete resultater for borgere, forbrugere og 
virksomheder, bør den årlige cyklus i det europæiske semester anvendes som platform for 
politiske retningslinjer, rapportering og overvågning af udviklingen i medlemsstaterne og 
Unionen med hensyn til at nå målene for det indre marked og definere afhjælpende 
foranstaltninger.

– Der bør defineres en søjle for det indre marked i det europæiske semester.

– Søjlen for det indre marked i det europæiske semester bør omfatte:

a) Resultattavlen for det indre marked, herunder detaljerede landespecifikke rapporter 
med hensyn til gennemførelsen og anvendelsen af lovgivningen om det indre 
marked.

b) Kommissionens forslag til politiske prioriteter for det kommende år i Unionen og 
på nationalt plan, som fremlægges inden for den årlige vækstundersøgelse og 
årsberetningen om integrationen af det indre marked. Årsberetningen bør også 
indeholde en vurdering af, hvordan det indre marked fungerer i praksis. Disse 
forslag til politiske prioriteter bør baseres på resultaterne i resultattavlen for det 
indre marked.

c) Formulering af politiske handlingsprioriteter og mål, der skal nås for at overkomme 
de resterende hindringer i Unionen og på nationalt plan, i form af retningslinjer for 
det indre marked.

d) Medlemsstaternes fremlæggelse af nationale handlingsplaner med det formål at
gennemføre retningslinjer for det indre marked.

e) Kommissionens vurdering af nationale handlingsplaner i tæt samarbejde med Det 
Rådgivende Udvalg for det Indre Marked og hensyntagen til resultattavlen for det 
indre marked og årsberetningen om forvaltningen af det indre marked.
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f) Rådets formulering af specifikke henstillinger vedrørende det indre marked til 
medlemsstaterne på grundlag af et forslag fra Kommissionen.

Henstilling nr. 8: Øge den demokratiske ansvarlighed og Europa-Parlamentets og de 
nationale parlamenters rolle

Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag, der skal fremlægges, bør tilstræbes at 
regulere følgende:

– Europa-Parlamentet bør høres af Rådet om Unionens foreslåede retningslinjer, herunder 
om bevæggrundene bag prioriteringen af målene og de planlagte politiske aktioner.

– Forud for Det Europæiske Råds forårsmøde bør Europa-Parlamentet drøfte den årlige 
vækstundersøgelse og stemme om ændringerne vedrørende årsberetningen om 
integrationen af det indre marked, som skal forelægges Det Europæiske Råd.

– Formanden for Europa-Parlamentet bør fremlægge Europa-Parlamentets holdning til 
integrationen af det indre marked på Det Europæiske Råds forårsmøde.

– Rådet og Kommissionen bør være til stede på interparlamentariske møder mellem Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter, når integrationen af det indre marked drøftes.
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BEGRUNDELSE

Introduktion

Den aktuelle globale økonomiske recession startede som finanskrise i 2007/2008 og har haft 
enorme økonomiske og sociale følgevirkninger for EU's borgere og virksomheder, som 
sandsynligvis og heldigvis har været ukendte for mange, hvis ikke de fleste, af os. Denne 
krise har yderligere afsløret en yderst dårlig forvaltning af statsgæld i Unionen, navnlig i 
Eurozonen, hvis omkostninger nu skal bæres af borgere og virksomheder. Gensidige 
beskyldninger mellem erhvervsliv, medlemsstater og individuelle aktører er fortsat en del af 
den daglige debat, selv om behovet for stærkere økonomisk koordinering og forvaltning på 
EU-plan er blevet identificeret og sat i værk af det såkaldte "europæiske semester" i 2011. 

Som led i disse bestræbelser spiller det indre marked en afgørende rolle for borgere og 
virksomheder: Som den vigtigste drivkraft for vækst og beskæftigelse danner det grundlag for 
at genoprette konkurrenceevnen og fremme bæredygtig vækst i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien.

I lyset af de mange regler, som allerede findes for det indre marked, bliver det stadig vigtigere 
at gennemføre og håndhæve disse regler korrekt for at kunne bidrage til den økonomiske 
genopretning. Men statistikken for medlemsstaternes manglende gennemførelse med hensyn 
til reglerne for det indre marked samt det stigende antal overtrædelsesprocedurer giver grund 
til bekymring og viser med al tydelighed, at vi stadig ikke fuldt ud høster fordelene ved et 
gennemført indre marked.

Meddelelse fra Kommissionen om "bedre forvaltning af det indre marked"

På denne baggrund fremlagde Kommissionen en meddelelse om forvaltningen af det indre 
marked (COM(2012)0259), hvori den foreslår en tostrenget tilgang til at forbedre 
gennemførelsen og håndhævelsen af reglerne for det indre marked. På den ene side ventes der 
store fremskridt på visse nøgleområder. På den anden side forslår Kommissionen at forbedre 
"forvaltningscyklussen" ved at tage højde for den måde, hvorpå reglerne for det indre marked 
udformes, gennemføres, anvendes og håndhæves.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens meddelelse samt dens forslag og vurderinger. 
Uanset dette mener ordføreren ikke, at disse foranstaltninger er hverken tilstrækkelige eller 
vidtrækkende nok til effektivt at bevæge sig i retning af gennemførelsen af det indre marked. 
Han konkluderer derfor, at Kommissionen på grundlag af nedenstående bemærkninger og 
opfordringer til foranstaltninger er nødt til at fremlægge et forslag til en retsakt, som gør det 
muligt at tage hånd om de eksisterende mangler i forvaltningen af det indre marked.

1. Lovgivning: Bedre vurdering af konsekvenser

I lyset af den fragmenterede tilgang både i forberedelsesfasen til eventuelle nye retsakter og 
den senere gennemførelse er det nødvendigt at koordinere og vurdere konsekvenserne og 
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nødvendigheden af de nye instrumenter for det indre marked.

På denne baggrund foreslås det at:
 Styrke koordineringen i Kommissionen, sikre en bedre vurdering af behovet for nye 

instrumenter og dermed skabe bedre sammenhæng, inden der foreslås en ny retsakt.
 Vælge forordninger i stedet for direktiver, hvor det er relevant.
 Indføre en test vedrørende det indre marked for at måle konsekvenserne af ny 

lovgivning på nationalt plan på det indre marked.
 Overveje at udvide anvendelsesområdet for direktiv 98/34/EF 

("notifikationsdirektivet") til andre sektorer.

2. Gennemførelse og anvendelse: På vej mod gennemsigtighed og sammenhæng

Selv om gennemførelsen af EU-lovgivningen i den nationale lovgivning blot kan opfattes som 
en retlig teknik i medlemsstaterne, er der store muligheder for at forbedre forvaltningen af det 
indre marked, også i denne fase. 

Ved at gennemføre alle foranstaltninger i forbindelse med en EU-retsakt på én gang bliver 
gennemførelsen mere gennemsigtig og sammenhængende og afspejler den aftale, der er 
indgået på Unionsplan. Endvidere findes der allerede et instrument til at sammenligne 
bestemmelser i direktiver, som er vedtaget på Unionsplan, med de tilsvarende bestemmelser 
på nationalt plan, dvs. de såkaldte sammenligningstabeller, men merværdien med hensyn til 
gennemsigtighed er dårligt nok blevet udnyttet. Med henblik på at indføre bedre lovgivning 
som fastlagt i den interinstitutionelle aftale mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
(2003/C 321/01) er det derfor hensigtsmæssigt at udarbejde sådanne sammenligningstabeller 
oftere og hurtigere formidle forskelle mellem EU-lovgivningen og den nationale lovgivning.  

3. Overvågning og håndhævelse: Fremme af nøgleaktører og udnyttelse af eksisterende 
instrumenter

Overvågningen af gennemførelsen af EU-lovgivningen og dermed regler for det indre marked 
er fastlagt i traktaterne og hører under Kommissionen. Dette afspejles ofte i 
overtrædelsesprocedurer. Alligevel skal overvågning ses som en meget mere kompleks 
kædereaktion i flere lag, hvor overtrædelsesprocessen kun udgør den sidste fase. Da 
overtrædelsesprocedurer er meget tidskrævende, og retssager følsomme, bør der trækkes på 
yderligere formidlere til anvendelse og i sidste ende håndhævelse.

I den forbindelse overvejes følgende:
 Som på andre områder vil forvaltningen af det indre marked nyde godt af en mere 

intens og forbedret udveksling af erfaring og bedste praksis mellem tjenestemænd i 
Unionen og i medlemsstaterne.

 Ud over rent statistiske vurderinger er der behov for en kvalitativ vurdering af 
gennemførelsen, som gør det muligt at overveje, hvilke foranstaltninger der har 
særlige konsekvenser og økonomiske relevans for det indre marked.

 Det er relevant at skelne mellem ikkegennemførelse og manglende overholdelse af 
EU-lovgivningen, idet sidstnævnte i tilfælde af en anden forståelse af den 
underliggende retsakt i sidste ende kun kan præciseres af Domstolen.
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 Selv om overtrædelsesprocedurer er tidskrævende og bør forbedres yderligere, giver 
instrumenter som EU-kontrolaktioner ("EU sweeps")1 og "EU Pilot"2 mulighed for at 
spore dårlig overholdelse og hurtigere give svar på eventuelle tilfælde af 
ikkegennemførelse eller manglende overholdelse.

4. Nøgleområder: Fastlæggelse af prioriteter

I lyset af de mange regler for det indre marked er det oplagt, at ikke alle er lige relevante og 
har samme konsekvenser for borgere og virksomheder. I en idealstat ville alle disse 
bestemmelser blive gennemført og overvåget i lige stort omfang, men for at opnå 
håndgribelige forbedringer for det indre marked skal der udvælges nøgleaktionsområder. Det 
foreslås således at se navnlig på den økonomiske relevans og vækstmulighederne i de 
specifikke områder og instrumenter. Selv om antallet af nøgleområder og instrumenter, som 
Kommissionen har foreslået, bør begrænses yderligere, vil en årlig gennemgang af disse 
prioriteter give mulighed for at afspejle disse områders aktuelle betydning og reagere på den 
seneste udvikling og konsekvenserne for det indre marked. 

Konklusion

Efter disse overvejelser mener ordføreren, at der for at opnå håndgribelige forbedringer er 
behov for en tydeligere og strengere forvaltning af det indre marked. Af denne grund er det 
relevant at skabe gennemsigtige og forudsigelige rammer, som afspejler medlemsstaternes 
eventuelle negative og positive resultater i forbindelse med gennemførelsen og anvendelsen 
tilstrækkeligt og regelmæssigt. En sådan forvaltningscyklus for det indre marked bør 
overvejes i lyset af det europæiske semester, hvor ikke blot økonomiske og budgetmæssige, 
men også beskæftigelsesmæssige aspekter allerede er observeret. I lyset af det indre markeds 
økonomiske betydning ville en regelmæssig vurdering af situationen omkring dette føje 
merværdi til disse vurderinger og fuldende billedet.

Derudover mener ordføreren, at en sådan forvaltningscyklus for det indre marked bør følge i 
sporene af det europæiske semesters cyklus eller integreres i selve semesteret. Dette ville gøre 
det muligt regelmæssigt at vurdere gennemførelsen af det indre marked og tage hånd om 
specifikke mangler i den relevante medlemsstat, om nødvendigt ved hjælp af landespecifikke 
henstillinger.

Til dette formål anmoder ordføreren om et forslag til retsakt baseret på artikel 26, stk. 3, i 
TEUF. Denne bestemmelse i traktaten omfatter fastlæggelse af de retningslinjer og 
betingelser, der er nødvendige for at sikre afbalancerede fremskridt i alle berørte sektorer 
vedrørende det indre marked. Det forslag, der anmodes om, bør have til formål at fastlægge 
de rammer, der er nødvendige for at fastlægge prioritetsområder, principper for bedre 
lovgivning i medlemsstaterne, støtteforanstaltninger i medlemsstaterne og anmodninger om 
nationale handlingsplaner. Dette bør i sidste ende medføre landespecifikke henstillinger.
                                               
1.
22 "EU Pilot" stammer fra Kommissionens meddelelse: "Et resultatorienteret Europa – anvendelse af 
fællesskabsretten" (COM(2007)0502 og har været anvendt siden 2008. Det giver borgere og virksomheder 
mulighed for at sende klager om korrekt anvendelse af EU-lovgivningen, som derefter undersøges af 
Kommissionen og sendes til medlemsstaten. Som en "traktatbrudsprocedure" giver EU Pilot mulighed for at løse 
problemer eller misforståelser i forbindelse med gennemførelsen og anvendelsen i samarbejdsform.
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I lyset heraf bør det europæiske semester tjene som platform og cyklus for ovennævnte 
politiske retningslinjer Til dette formål foreslås det at oprette en søjle for det indre marked 
ved siden af de økonomiske og budgetmæssige aspekter.

Derudover foreslår ordføreren at øge den demokratiske ansvarlighed og Europa-Parlamentets 
og de nationale parlamenters rolle.

Med de foreslåede foranstaltninger, et stærkt lederskab i alle europæiske institutioner og et 
tydeligt politisk ejerskab fra medlemsstaternes side mener ordføreren, at en stærkere 
forvaltning af det indre marked vil bidrage til at hæve de resterende restriktioner og give 
aktørerne mulighed for at høste alle fordelene af de fire frihedsrettigheder.


