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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at investeringsniveauet i EU som følge af den økonomiske og 
finansielle krise er faldet med ca. 15 %, siden det var på sit højeste i 2007;

B. der henviser til, at denne mangel på investeringer hæmmer den økonomiske 
genopretning, jobskabelsen, væksten på lang sigt og konkurrenceevnen i vores 
industrisektor og i det indre marked som helhed og udgør en trussel for realiseringen af 
målene i Europa 2020-strategien;

C. der henviser til, at gennemgangen og forbedringen af rammen for økonomisk styring 
bør baseres på en holistisk tilgang igennem et sæt indbyrdes forbundne og gensidigt 
sammenhængende politikker, der stimulerer intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
samt konkurrenceevnen og skaber bedre og bæredygtige job i stedet for udelukkende at 
fokusere på nedbringelse af underskud; der henviser til, at udnyttelse af fordelene ved et 
velfungerende, effektivt og afbalanceret indre marked med et styrket industrigrundlag er 
en forudsætning for, at disse mål kan nås;

D. der henviser til, at Kommissionen bør kontrollere det indre marked under hensyntagen 
til kvaliteten af gennemførelsen af foranstaltninger, som er relevante inden for rammen 
for økonomisk styring; der henviser til, at Kommissionen i den årlige 
kontrolundersøgelse af forvaltningen og i resultattavlen bør medtage hindringer for 
gennemførelsen af lovgivningen om det indre marked; der henviser til, at kontrollen bør 
vurdere, i hvilket omfang både forbrugerne, borgerne og virksomhederne har gavn af 
det indre marked og tage hensyn til de udfordringer, som forbrugere og virksomheder, 
der opererer i det indre marked, står over for, navnlig på områder hvor medlemsstaterne 
ikke har gennemført eller håndhævet lovgivning om det indre marked;

E. der henviser til, at fuldførelsen af det indre marked inden for offentlige udbud og 
forbrugerbeskyttelse vil bidrage til en forøgelse af BNP på 300 mia. EUR om året;

F. der henviser til, at der er ved at blive gennemført en europæisk investeringsplan, som 
skal skaffe 315 mia. EUR i nye investeringer over de næste tre år;

G. der henviser til, at Den Europæiske Union står over for en dyb konkurrenceevnekrise i 
en stadig mere udfordrende global økonomi og i det indre marked, hvor kun 
konkurrencedygtige økonomier vil kunne skabe arbejdspladser og hæve levestandarden 
for deres borgere;

1. glæder sig over, at Kommissionen i sin meddelelse om en investeringsplan for Europa 
(COM(2014)0903), meddelelse om maksimal udnyttelse af fleksibiliteten inden for 
stabilitets- og vækstpagtens nuværende rammer (COM(2015)0012) og i forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske fond for strategiske 
investeringer (COM(2015)0010) som en prioritet understreger behovet for direkte at 
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knytte gennemgangen af rammerne for økonomisk styring til behovene i realøkonomien 
og til fuldførelsen af det indre marked og oprettelsen af et digitalt indre marked;

2. mener, at rammen for økonomisk styring er et centralt politisk initiativ, der understøtter 
grundlaget for Europa 2020-målene og -flagskibsinitiativerne, som tager sigte på fuldt 
ud at udnytte det indre markeds uudnyttede vækstpotentiale; mener, at medlemsstaterne 
ved at frigøre det indre markeds vækstpotentiale lettere vil kunne opfylde de mål, som 
indgår i rammen for økonomisk styring; mener endvidere, at de primære aktører i det 
indre marked er forbrugere og virksomheder;

3. understreger, at det indre marked er en central drivkraft for vækst og arbejdspladser, og 
at nøgleområdet for vækst er det digitale indre marked, et egentligt marked for 
grænseoverskridende onlinesalg af varer, tjenester og offentlige udbud;

4. understreger, at den økonomiske krise klart har vist, hvor vigtigt det er at styrke og styre 
Den Europæiske Unions og medlemsstaternes økonomi hen imod forskning og 
innovation (FoI), teknologi og viden ved at fremme markedsadgangen og mobiliteten 
for både forbrugere og virksomheder, styrke det digitale indre marked og bekæmpe 
fragmentering af det indre marked i hele Unionen gennem en korrekt gennemførelse og 
håndhævelse af lovgivningen om det indre marked i medlemsstaterne og sætte skub i 
investeringer i realøkonomien, navnlig i de sektorer som bidrager til bæredygtig 
udvikling, ressourceeffektivitet og energiomstilling, og samtidig fremme høj 
beskæftigelsesvækst og økonomisk konvergens blandt medlemsstaterne og bygge bro 
mellem medlemsstaterne i og uden for euroområdet;

5. mener, at gennemgangen af den europæiske økonomiske styring bør gå hånd i hånd med 
revisionen af den overordnede Europa 2020-strategi og det europæiske semesters cyklus 
med henblik på at fremme bæredygtig og konkurrencedygtig vækst; opfordrer derfor til, 
at der anlægges en ny tilgang til det indre marked og det digitale indre marked inden for 
revisionen af Europa 2020-strategien ved på behørig vis at integrere prioriterede 
sektorer eller mål for det indre marked i et nyt forenklet sæt af retningslinjer, 
overskrifter eller flagskibsinitiativer;

6. bifalder Kommissionens initiativ til at gennemføre en vurdering af rammernes 
effektivitet med henblik på at evaluere, hvor effektivt og ensartet Kommissionen, Rådet 
og medlemsstaterne anvender disse styringsregler; mener, at denne vurdering, kun hvor 
det er relevant, bør inspirere til en reevaluering af rammerne for styringen af det indre 
marked og undersøge mulige synergieffekter mellem de to processer;

7. gentager sin opfordring til, at procedurerne sørger for passende inddragelse af Europa-
Parlamentet i cyklussen for økonomisk styring og baner vej for Parlamentets og Rådets 
vedtagelse af de nødvendige foranstaltninger til at styrke styringen af det indre marked, 
og navnlig dem, som tager fat på de områder, hvor Unionens regelsæt er etableret i 
overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure i artikel 294 i traktaten 
om oprettelse af Den Europæiske Union;

8. gentager sin opfordring til Kommissionen og Rådet om at indgå en interinstitutionel 
aftale med Parlamentet med henblik på fuldt ud at garantere Parlamentets rolle inden for 
hele semesterprocessen;
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9. mener, at rammerne for økonomisk styring skal være inkluderende, mere gennemsigtige
og mindre komplekse og samtidig tage hensyn til særlige nationale forhold, og at 
politiske prioriteringer også skal drøftes på en mere omfattende måde med relevante 
aktører, samtidig med at de forbliver uafhængige af særinteresser; 

10. mener, at nationale parlamenter i højere grad bør inddrages i processen med effektivt at 
gennemføre foranstaltninger, som er fastlagt inden for rammerne for økonomisk styring 
og styring af det indre marked;

11. understreger vigtigheden af ny vækst og jobskabelse for almenhedens accept af 
rammerne for økonomisk styring; opfordrer derfor Kommissionen til at forbedre 
erhvervsmiljøet i Europa med særlig vægt på SMV'er, fjernelse af bureaukrati og 
adgang til finansiering; minder i den forbindelse om nødvendigheden af at yde støtte til 
SMV'er, så de også kan få adgang til markeder uden for EU såsom USA, Canada, Kina 
og Indien;

12. insisterer på, at vurderingen af tilstanden af det indre marked bør være en del af 
rammerne for den økonomiske styring, der skaber grundlaget for en årlig cyklus for det 
indre marked ved at styrke en søjle, der er dedikeret til det indre marked inden for det 
europæiske semester; bemærker, at en sådan integreret politisk ramme kan være et 
nyttigt bidrag til at identificere hindringerne for det indre markeds funktion og samtidig 
styrke gennemførelsen af EU-reglerne for økonomisk styring; understreger, at den fulde 
gennemførelse af de reviderede direktiver om offentlige udbud, navnlig bestemmelserne 
om kriterier for tildeling af kontrakter, kan hjælpe offentlige myndigheder med at gøre 
bedre brug af offentlige ressourcer og på lang sigt undgå unødvendige miljømæssige og 
sociale omkostninger og derved påvirke stabiliteten i de offentlige finanser i en positiv 
retning;

13. er overbevist om, at indsatsen skal koncentreres om de centrale prioriteter inden for 
søjlerne i det europæiske semester; understreger vigtigheden af at fokusere på områder, 
som giver betydelig europæisk merværdi i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet; opfordrer Kommissionen til at 
arbejde sammen med medlemsstaterne for at finde måder, hvorpå disse principper kan 
gennemføres mere effektivt;

14. anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet en årlig rapport om integrationen 
af det indre marked, som tager særlig hensyn til centrale områder med det største 
vækstpotentiale og skabelse af bedre og bæredygtige job, der vurderer effektiviteten i 
forbindelse med gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger, samt 
gennemførelsen og håndhævelsen af lovgivningen om det indre marked i 
medlemsstaterne, og understreger, at evalueringen kunne indgå som bilag til den årlige 
vækstrapport;

15. minder om, at god økonomisk styring og virkningen heraf kun kan være effektiv, hvis 
relevante interessenter er involveret; understreger behovet for en samlet tilgang fra EU, 
medlemsstaterne, regioner, kommuner og interessenter i gennemførelsen og 
udformningen af politikker; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre det 
demokratiske princip om civil dialog gennem struktureret inddragelse af relevante 
interessenter i den økonomiske styring og navnlig i processen med det europæiske 
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semester;

16. fremhæver muligheden for at kanalisere ekstra offentlige og private midler til 
levedygtige projekter med en reel merværdi for den europæiske sociale 
markedsøkonomi; understreger, at nøglesektorer i det indre marked – transport, energi, 
tjenesteydelser og produkter, forskning og innovation – og det digitale indre marked 
udgør den rette (mest hensigtsmæssige) størrelse, for at investeringer kan være 
støtteberettigede inden for en række investeringsprojekter;

17. glæder sig over det ekstra råderum i investeringsklausulen, jf. Kommissionens 
definition i sin meddelelse om fleksibilitet; mener, at potentialet i denne nye mulighed 
bør udnyttes fuldt ud for at tilskynde medlemsstaterne til at investere mere i projekter 
med en klar europæisk merværdi såsom dem, der er tættere forbundet med 
videreudviklingen af det indre marked og det digitale indre marked; mener, at 
målrettede investeringer og reformer i centrale vækstsektorer i det indre marked og 
inden for moderniseringen af offentlige myndigheder – især i forbindelse med e-
forvaltning og offentlige e-indkøb – bør betragtes som strukturelle reformer;

18. er bekymret over den manglende gennemførelse af de landespecifikke henstillinger i 
visse medlemsstater, hvor kun 12 % af de landespecifikke henstillinger blev fuldt ud 
efterlevet i 2013; understreger, at der er behov for bedre gennemførelse af de 
landespecifikke henstillinger for at støtte vækst og arbejdspladser; opfordrer 
Kommissionen til at styrke ejerskabet af de landespecifikke henstillinger i 
medlemsstaterne gennem øget inddragelse af de nationale parlamenter. 
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