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Resultattavlan för den inre marknaden  

Europaparlamentets resolution av den 23 september 2008 om resultattavlan för den inre 

marknaden (2008/2056(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar följande resolution 

– med beaktande av resultattavlan för den inre marknaden nr 16 a av den 14 februari 2008 

(SEK(2008)0076), 

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2007 om översynen av den inre 

marknaden: undanröjande av hinder och ineffektivitet genom bättre genomförande och 

verkställighet1, 

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”En inre marknad för 

framtidens Europa” (KOM(2007)0724) av den 20 november 2007, 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning2, 

– med beaktande av meddelande från kommissionen med titeln "Den andra strategiska 

översynen av programmet ”Bättre lagstiftning” i Europeiska unionen" (KOM(2008)0032) 

av den 30 januari 2008, 

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 

8–9 mars 2007 i vilka det uttrycker stöd för åtgärdsprogrammet för minskning av de 

administrativa bördorna i EU, fastställer ett EU-mål på en 25-procentig minskning av de 

administrativa bördorna och uppmanar medlemsstaterna att fastsälla motsvarande mål på 

nationell nivå, 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”Implementing the new methodology 

for product market and sector monitoring: Results of a first sector screening” 

(Genomförande av en ny metod för övervakning av marknader och sektorer för produkter: 

resultat av en första sektorsgranskning) – Åtföljande dokument till kommissionens 

meddelande – En inre marknad för framtidens Europa" (SEK(2007)1517) av den 20 

november 2007, 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”Instruments for a modernised single 

market policy” (Instrument för en moderniserad politik för den inre marknaden) – 

Åtföljande dokument till kommissionens meddelande – En inre marknad för framtidens 

Europa" (SEK(2007)1518) av den 20 november 2007, 

– med beaktandet av kommissionens meddelande ”Övervakning av den inre marknadens 

konsekvenser för konsumenten: resultattavlan för konsumentmarknaderna” 

(KOM(2008)0031) av den 29 januari 2008, 
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– med beaktande av slutsatserna från rådets (konkurrenskraft, inre marknaden, industri och 

forskning) möte den 25 februari 2008 om översynen av den inre marknaden 2007, 

– med beaktandet av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

(A6-0272/2008), och av följande skäl: 

A. Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av resultattavlan för den inre marknaden, 

som bidrar till att minska underskottet vad gäller införlivandet. 

B. Alla medlemsstater har en rättslig skyldighet att införliva alla direktiv för den inre 

marknaden inom de tidsfrister som fastställts. 

C. Resultattavlan syftar främst till att få medlemsstaterna att se till att införlivandet sker i rätt 

tid. 

D. Det aktuella underskottet på 1,2 procent ligger under det framtida mål på 1,0 procent som 

stats- och regeringscheferna enades om 2007. 

E. Splittringsfaktorn är 8 procent, vilket innebär att 124 direktiv inte har införlivats i 

åtminstone en medlemsstat. 

F. Graden av införlivande skiljer sig mellan olika medlemsstater. 

G. Även om ett direktiv snabbt har införlivats på ett korrekt sätt är det inte givet att det får 

avsedd verkan, särskilt om genomförandet leder till situationer av rättsosäkerhet som blir 

föremål för förfaranden inför EG-domstolen och som inverkar menligt på den inre 

marknadens funktion. 

H. Antalet pågående överträdelseförfaranden är fortfarande mycket högt och många av 

överträdelserna gäller underlåtenhet att införliva eller felaktigt införlivande. 

I. Otillbörliga fördelar kan uppnås genom att vissa direktiv kringgås, inte införlivas eller 

införlivas på ett felaktigt sätt. 

J. Genomförandet av direktiven om den inre marknaden är avgörande för att man ska kunna 

uppfylla strategin för en hållbar utveckling från Lissabon och Göteborg. 

K. Det tar i genomsnitt mer än 20 månader att väcka talan om överträdelse vid 

EG-domstolen. 

L. Vissa medlemsstater respekterar inte EG-domstolens domar i överträdelseärenden, till 

ytterligare skada för den inre marknadens funktion. 

M. Den administrativa bördan är alltför betungande i medlemsstaterna vilket är en följd av 

både nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning. 

Genomförande – grunden för den inre marknaden 

1. Europaparlamentet betonar att genomförande i rätt tid, korrekt införlivande och korrekt 

tillämpning av direktiven om den inre marknaden är en förutsättning för att den inre 



marknaden ska fungera effektivt. Det har också konsekvenser för konkurrenskraften och 

för den ekonomiska och sociala balansen inom EU. 

2. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är med egenansvar över den inre 

marknaden på såväl lokal och regional som nationell nivå. Parlamentet betonar 

kommissionens roll när det gäller att främja partnerskap i det politiska arbetet mot detta 

mål. 

3. Europaparlamentet påminner om att målet för införlivandeunderskottet är satt till 

1,0 procent från 2009 och uppmanar med kraft medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 

nå detta mål. 

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft de medlemsstater som har ett särskilt högt 

underskott att vidta omedelbara åtgärder och uppmanar med kraft kommissionen att ha ett 

nära samarbete med dessa stater för att förbättra situationen. Parlamentet konstaterar att 

vissa medlemsstater har visat att det är möjligt att markant och snabbt minska 

underskottet. 

5. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna och kommissionen snarast måste ta 

itu med den höga splittringsfaktorn. 

6. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna ibland lägger till ytterligare krav när de 

införlivar direktiv i den nationella lagstiftningen. Parlamentet anser att sådan praxis (s.k. 

“gold-plating”) motverkar den inre marknadens funktion. 

7. Europaparlamentet anser att en stark, öppen och konkurrensutsatt inre marknad utgör en 

väsentlig del av EU:s svar på globaliseringens utmaningar genom att den främjar det 

europeiska näringslivets konkurrenskraft, stärker incitamenten för utländska investeringar 

och säkerställer konsumenternas rättigheter inom EU. Den yttre dimensionen bör beaktas 

av kommissionen när den tar nya initiativ för den inre marknaden. 

8. Europaparlamentet erinrar om att i en öppen och konkurrensutsatt inre marknad krävs mer 

målinriktade och ändamålsenliga verktyg för att förbättra kampen mot förfalskningar och 

piratkopiering. 

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snarast se till att direktiven om den inre 

marknaden införlivas och tillämpas korrekt genom att använda befintliga riktlinjer och 

bästa praxis. Parlamentet anser att mer ändamålsenliga verktyg snarast bör utvecklas för 

att hantera underskottet. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda förfarandet för att lösa tvister i 

ett tidigt stadium och att uppmärksamma de överträdelser som kan komma att få de 

allvarligaste följderna för unionsmedborgare. Parlamentet uppmanar samtidigt 

kommissionen att sammanställa en förteckning över de överträdelseförfaranden som 

inletts med EG-domstolen i syfte att ge detaljerad kännedom om överträdelserna i fråga. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sina skyldigheter i enlighet 

med EG-domstolens avgöranden. 

Utveckling av resultattavlan som ett verktyg för politiskt beslutsfattande 



12. Europaparlamentet anser att resultattavlan, trots att den främst bör syfta till att uppmuntra 

korrekt införlivande i rätt tid, kan vidareutvecklas som ett verktyg till stöd för politiska 

beslutsfattare för att de ska kunna identifiera hinder och precisera var nya initiativ behövs. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att bredda och fördjupa den information och de 

indikatorer som resultattavlan innefattar, bland annat i fråga om kvalitet, arbetstagarnas 

sociala villkor och miljö- och klimatpåverkan. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att foga en lättbegriplig sammanfattning till 

framtida resultattavlor för att göra dem mer tillgängliga för medborgarna och andra 

intresserade parter. Parlamentet uppmuntrar berörda organ inom EU och nationella organ 

att offentliggöra resultattavlan på sina webbplatser och att ta ytterligare steg för att 

uppmuntra medierna att uppmärksamma resultattavlan. 

14. Europaparlamentet beklagar att resultattavlan inte ger information om direktiv som inte 

har införlivats. Parlamentet anser att vissa direktiv, till exempel Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre 

marknaden1, är viktigare än andra för att den inre marknaden ska fungera effektivt. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga indikatorer som bättre speglar de olika 

direktivens relativa betydelse för näringslivet och medborgarna inom olika sektorer. 

Parlamentet anser att konsekvensbedömningar som utförs av kommissionen kan vara 

användbara i detta sammanhang. 

15. Europaparlamentet erinrar om att kvaliteten på gemenskapens lagstiftning och dess 

tillämpning spelar en viktig roll för att den inre marknaden ska kunna fungera korrekt, och 

att antalet mål som EG-domstolen har att behandla i ärenden som rör otydliga 

bestämmelser och felaktig tillämpning av den sekundära lagstiftningen visar på behovet 

på att utarbeta mer exakt gemenskapslagstiftning. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att i resultattavlan införa indikatorer på antalet förfaranden vid 

EG-domstolen som rör kvaliteten på sekundärlagstiftning liksom felaktigt genomförande 

av denna. 

16. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att införa en mer systematisk strategi 

för att kontrollera hur viktiga marknader för varor och tjänster fungerar, för att upptäcka 

marknadsmisslyckanden och främja effektivare politiska instrument. Parlamentet anser 

därför att man bör inkludera mer sektorsspecifik och medlemsstatsspecifik information 

samt exakta uppgifter i resultattavlan. Parlamentet efterlyser även indikatorer som gäller 

gränsöverskridande aspekter av offentlig upphandling. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i enlighet med artikel 34 i det 

interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning säkerställa att alla dess förslag till direktiv 

innehåller en särskild bestämmelse som ålägger medlemsstaterna att upprätta egna tabeller 

som visar sambandet mellan direktivet i fråga och införlivandeåtgärderna samt att 

översända dessa tabeller till kommissionen. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att 

medlemsstaterna urvattnar kommissionens och parlamentets ansträngningar för att skapa 

större insyn genom att motsätta sig denna artikel eller inkludera den som ett icke-bindande 

skäl. 

18. Europaparlamentet anser att uppfyllandet av strategin för en hållbar utveckling från 

Lissabon och Göteborg är en politisk prioritering och betonar särskilt vikten av att 
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genomföra de direktiv som är nödvändiga för detta. Parlamentet uppmanar rådet att ge 

inre marknadsfrågor en framskjuten plats i den reviderade strategin för perioden efter 

2010. 

19. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att utveckla instrument som 

förbättrar inre marknadspolitiken och tillhörande verktyg genom att göra inre 

marknadspolitiken mer faktabaserad, målinriktad, decentraliserad och tillgänglig, och att 

förbättra informationen om denna politik. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom branschutredningar, enkäter bland 

företag, konsumentundersökningar eller andra medel, utvärdera kvaliteten och 

samstämmigheten i medlemsstaternas genomförande, för att garantera att lagstiftningen 

fungerar på ett verkningsfullt sätt. 

21. Europaparlamentet understryker att försenat och felaktigt genomförande berövar 

konsumenter och företag deras rättigheter, skadar EU:s ekonomi och undergräver 

förtroendet för den inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram 

indikatorer för att mäta de kostnader som uppkommer för medborgare och näringslivet 

som en följd av försenat och felaktigt införlivande. Parlamentet uppmanar kommissionen 

vidare att ta fram indikatorer som speglar förhållandet mellan resultaten av införlivandet 

och de överträdelseförfaranden som inletts mot medlemsstaterna. 

22. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att föreslå ytterligare initiativ för 

bättre lagstiftning, särskilt i fråga om att förbättra konsekvensbedömningen och minska 

den administrativa bördan, eftersom detta skulle bidra till att den inre marknaden fungerar 

mer effektivt. Parlamentet anser att det arbete som bedrivs inom dessa olika områden är 

sammanlänkade och måste utföras på ett enhetligt sätt. 

23. Europaparlamentet välkomnar målet att minska den administrativa bördan inom EU med 

25 procent senast 2012. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som 

krävs för att uppnå detta mål. Parlamentet anser att resultattavlan bör ge mått på de 

ansträngningar som görs och de resultat som uppnås i detta hänseende på såväl nationell 

nivå som gemenskapsnivå. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se över 

möjligheten att införa ett kapitel om detta i resultattavlan. 

24. Europaparlamentet beklagar att medborgarna fortfarande möter många hinder för den fria 

rörligheten inom den inre marknaden. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att 

15 procent av Solvit-fallen under 2007 gällde frågor om fri rörlighet för personer och 

unionsmedborgarskap. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och kommissionen 

att öka sina ansträngningar för att säkra den fria rörligheten för personer. Parlamentet 

uppmanar särskilt medlemsstaterna att inrätta samordnade informationskontor (s.k. ”one-

stop shops”) för att bistå människor med alla juridiska och praktiska frågor som kan 

uppstå vid förflyttningar inom den inre marknaden. Vidare uppmanas kommissionen att 

utveckla indikatorer för resultattavlan som anger mått på hinder för den fria rörligheten 

för personer. 

25. Europaparlamentet upprepar målsättningen att få lagstiftningen om den inre marknaden 

att fungera bättre. Parlamentet anser att förbättrat genomförande även beror på utveckling 

av praktiskt samarbete och partnerskap mellan förvaltningar. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att fördjupa arbetet med att utveckla system för 

utbyte av bästa praxis. Mängden av myndigheter på lokal, regional och nationell nivå gör 



att man aktivt måste främja och stödja administrativt samarbete och enklare administrativa 

rutiner. Parlamentet påpekar att informationssystemet för den inre marknaden kan spela 

en viktig roll i detta syfte. 

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta nationella center för den inre 

marknaden med uppgift att främja samordning, enklare rutiner och politisk insyn i deras 

arbete för att få den inre marknaden att fungera. Parlamentet understryker att dessa center 

bör inrättas inom ramen för befintliga enheter, exempelvis den gemensamma 

kontaktpunkt som finns i varje medlemsstat. Parlamentet uppmanar med kraft 

medlemsstaterna att se till att tjänstemän på alla nivåer i den nationella förvaltningen får 

bättre praktisk kunskap om EU:s lagstiftning, för att se till att medborgare och företag inte 

möter onödiga bördor och hinder på grund av bristande kännedom om gällande regler. 

27. Europaparlamentet välkomnar kommissionens arbete för att inrätta partnerskap med 

medlemsstaterna i genomförandeprocessen genom arbetsgrupper, nätverk inom särskilda 

sektorer, möten med nationella experter och riktlinjer för genomförande. Parlamentet 

anser att kommissionens arbete med genomförandet av direktiv 2006/123/EG kommer att 

visa sig vara en framgång som förtjänar att upprepas i framtiden. Parlamentet understryker 

att parlamentet fortlöpande bör informeras om genomförandeprocesser. 

28. Europaparlamentet påpekar att genomförandeproblem ofta upptäcks genom 

Solvit-nätverket. Parlamentet noterar med oro att Solvit-centren ofta är underbemannade 

och att den genomsnittliga behandlingstiden för ett ärende ligger på över tio veckor 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att Solvit-centren har tillräckligt med 

personal och uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att förbättra den 

administrativa effektiviteten för att i stor utsträckning förkorta handläggningstiden. 

Medlemsstaterna uppmanas vidare att anstränga sig ytterligare för att främja Solvit-

nätverkets tjänster genom lämpliga informationskanaler och på så vis öka medborgarnas 

och företagens kännedom om Solvit. 

29. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att filtrera frågor och klagomål från 

företag och medborgare genom Solvit och andra stödtjänster för inremarknadsfrågor, för 

att se till att de omgående översänds till rätt administrativ enhet oavsett vilket nätverk de 

inkommit genom. Parlamentet understryker att erfarenheterna från Solvit bör beaktas vid 

beslutsfattande på nationell nivå och EU-nivå och att dessa vid behov bör ligga till grund 

för strukturella eller lagstiftningsmässiga ändringar. 

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med parlamentet och rådets 

ordförandeskap hålla ett årligt forum för den inre marknaden med deltagande av 

medlemsstaterna och andra intressenter, för att uppnå ett tydligare åtagande om korrekt 

genomförande i rätt tid och för att tillhandahålla en arena för riktmärkning och utbyte av 

bästa praxis. 

31. Europaparlamentet uppmanar rådet att ge högre prioritet åt inremarknadsfrågor, antingen 

genom att skapa en ny rådskonstellation med ansvar för dessa frågor eller genom att ge 

dem högsta prioritet på dagordningen för den existerande rådskonstellationen 

(konkurrenskraft). 

32. Europaparlamentet påminner om sin ovan nämnda resolution om översynen av den inre 

marknaden, där parlamentet uppmanade kommissionen att inrätta ett ”inremarknadstest”. 

Kommissionen uppmanas att vidta åtgärder för att inrätta ett sådant test. 



Den inre marknaden och resultattavlor för konsumentmarknaderna 

33. Europaparlamentet anser att resultattavlan för den inre marknaden och resultattavlan för 

konsumentmarknaderna båda främjar en förbättrad inre marknad till fördel för 

medborgare och konsumenter. 

34. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att se till att informationen om den 

inre marknaden förbättras och anser att de två resultattavlorna är viktiga steg i denna 

riktning. 

35. Europaparlamentet understryker att de två resultattavlorna är sammankopplade och att det 

är viktigt att främja en samstämmig utveckling av dessa dokument. De har emellertid 

olika målgrupper och bör därför hållas åtskilda och ha olika uppsättningar indikatorer. 

36. Europaparlamentet anser att man regelbundet bör göra en översyn av de indikatorer som 

används samt förhållandet mellan de två resultattavlorna, för att anpassa dem till den inre 

marknadens utveckling samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 

° 

°          ° 

37. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 


