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Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet med titlen "Europa 2020. En strategi 

for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020), 

 

- der henviser til professor Mario Montis rapport til Kommissionen om relancering af det 

indre marked1, 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "En dagsorden for EU's borgere - 

Et resultatorienteret EU" (KOM(2006)0211), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Et indre marked for Europa i det 

21. århundrede" (KOM(2007)0724) og Kommissionens ledsagende arbejdsdokument med 

titlen "Det indre marked: gennemgang af resultaterne" (SEK(2007)1521), Parlamentets 

beslutning af 4. september 2007 om gennemgang af det indre marked2 og Kommissionens 

arbejdsdokument med titlen "Gennemgang af det indre marked: et år senere" 

(SEK(2008)3064), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Muligheder, adgang og 

solidaritet: en ny social vision for det 21. århundredes Europa" (KOM(2007)0726) og 

Kommissionens meddelelse med titlen "Tjenesteydelser af almen interesse, herunder 

sociale ydelser af almen interesse: Europas nye udfordring" (KOM(2007)0725) og 

Parlamentets beslutning af 27. september 2006 om Kommissionens hvidbog om 

forsyningspligtydelser3, 

 

- der henviser til Kommissionens henstilling af 29. juni 2009 om foranstaltninger til 

fremme af det indre marked4 og Kommissionens henstilling af 12. juli 2004 om 

gennemførelsen i national ret af direktiver af betydning for det indre marked5, 

 

- der henviser til resultattavlen for det indre marked af juli 2009 (SEK(2009)1007) og til 

Europa-Parlamentets beslutning af 9. marts 20106 og 23. september 20087 om 

resultattavlen for det indre marked, 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen "EU's strategi for 
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forbrugerpolitikken 2007-2013 - Stærke forbrugere, højere forbrugervelfærd og effektiv 

forbrugerbeskyttelse" (KOM(2007)0099) og Parlamentets beslutning af 20. maj 2008 om 

"EU's strategi for forbrugerpolitikken 2007-2013"1, 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. januar 2009 med titlen "Overvågning 

af det indre markeds konsekvenser for forbrugerne - Anden udgave af resultattavlen for 

forbrugermarkederne" (KOM(2009)0025) og til Kommissionens ledsagende 

arbejdsdokument med titlen "Anden resultattavle for forbrugermarkederne" 

(SEK(2009)0076), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om håndhævelse af 

forbrugerlovgivningen (KOM(2009)0330) og Kommissionens rapport af 2. juli 2009 om 

anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. 

oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse 

af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ("forordningen om 

forbrugerbeskyttelsessamarbejde") (KOM(2009)0336), 

 

- der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om forbrugerbeskyttelse2, 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse om grænseoverskridende e-handel fra 

virksomhed til forbruger i EU (KOM(2009)0557), 

 

- der henviser til beretning fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Den 

Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, om "Hindringer for det 

europæiske indre marked 2008"3, 

 

- der henviser til SOLVIT-rapporten fra 2008 om SOLVIT-nettets udvikling og resultater 

(SEK(2009)0142), Kommissionens arbejdsdokument af 8. maj 2008 om handlingsplanen 

for en integreret tilgang til ydelse af bistandstjenester for det indre marked til borgere og 

virksomheder (SEK(2008)1882) og Parlamentets beslutning af 9. marts 2010 om 

SOLVIT4, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 

2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter, der sigter mod at skabe et overordnet sæt regler og principper 

vedrørende akkreditering og markedsovervågning, 

 

- der henviser til artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 

der angiver, at "det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri 

bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med 

bestemmelserne i traktaterne", 

 

- der henviser til artikel 3, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), som 

forpligter EU til at arbejde for "en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, 

hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for 
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beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten", 

 

- der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som 

indarbejdet i traktaterne ved artikel 6 i TEU, 

 

- der henviser til artikel 9 i TEUF, der fastlægger, at "ved fastlæggelsen og gennemførelsen 

af sine politikker og aktiviteter tager Unionen hensyn til de krav, der er knyttet til fremme 

af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af 

social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse 

af menneskers sundhed", 

 

- der henviser til artikel 11 i TEUF, der fastlægger, at "krav om miljøbeskyttelse skal 

indarbejdes i udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker og aktiviteter, 

navnlig med henblik på at fremme bæredygtig udvikling", 

 

- der henviser til artikel 12 i TEUF, der fastlægger, at "forbrugerbeskyttelseshensyn 

inddrages ved udformningen og gennemførelsen af andre af Unionens politikker og 

aktiviteter", 

 

- der henviser til artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26 hertil om tjenesteydelser af 

almindelig (økonomisk) interesse, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

(A7-0132/2010), 

 

A. der henviser til, at der, som følge af manglende information om rettigheder og 

muligheder, fragmenteret og utilstrækkelig lovgivning, manglende lovgivningsinitiativer 

på en række centrale områder, dårlig gennemførelse i national lovgivning, utilstrækkelig 

anvendelse og håndhævelse af regler samt manglende administrativ samordning og 

samarbejde, er for mange hindringer, der står i vejen for borgere, forbrugere og SMV'er, 

der ønsker at flytte, købe ind, sælge eller drive virksomhed på tværs af grænserne med 

samme følelse af sikkerhed og tillid, som de oplever i deres egne medlemsstater, 

 

B. der henviser til, at bestræbelserne på at harmonisere lovgivningen for at overvinde disse 

hindringer samtidig ind imellem har ført til overregulering, der har haft negative 

virkninger på størstedelen af de små og mellemstore virksomheder, især de mikroenheder, 

som ikke ønsker at drive virksomhed på det europæiske marked, men som foretrækker at 

forblive aktive lokalt, samt på lokale forvaltningsorganer, og der er derfor behov for bedre 

lovgivning med et minimum af administrative byrder, 

 

C. der henviser til, at det kun er en lille procentdel af arbejdstagere, tjenesteydere og fagfolk, 

der flytter til en anden medlemsstat, bl.a. fordi bureaukratiet og risikoen for at miste 

sociale sikringsrettigheder gør det for kompliceret og dyrt, 

 

D. der henviser til, at der på grund af sprogbarrierer, den manglende sikkerhed i forbindelse 

med investeringer, betaling og ansvar samt forskelle i de retlige, administrative, sociale 

og kulturelle traditioner i de forskellige medlemsstater kun er få iværksættere og SMV'er, 

der udbyder deres varer og tjenesteydelser uden for deres nationale markeder, 



 

 

E. der henviser til, at det indre marked ikke skal opfattes uafhængigt af andre horisontale 

politikområder, navnlig sundhed, social- og forbrugerbeskyttelse,  miljøet, bæredygtig 

udvikling samt eksterne politikker, 

 

F. der henviser til, at EU 2020-strategien skal sætte realistiske mål for at opnå en grøn, 

videnbaseret social markedsøkonomi og bæredygtig vækst inden 2020 samt skabe 

arbejdspladser, bl.a. i miljøsektoren; der henviser til, at hjørnestenen i EU 2020-strategien 

skal være det indre europæiske marked med dets udfordringer i forbindelse med social 

retfærdighed og økonomisk vækst og med fokus på fordele for borgere, 

forbrugerbeskyttelse og SMV'er, 

 

G. der henviser til, at det indre marked og internationale handelsanliggender i stigende grad 

er indbyrdes afhængige og påvirker hinanden, 

 

H. der henviser til, at mange EU-borgere ikke er klar over, på hvilken måde det indre marked 

er til deres konkrete fordel, idet der ikke er tilstrækkelig information til rådighed om det 

indre marked, og denne information formidles på utilstrækkelig vis, 

 

Generelle overvejelser 

 

1. mener, at Unionen står over en særlig problematisk periode i det indre markeds 

integrations historie; er af den opfattelse, at de nuværende og fremtidige udfordringer skal 

tackles med sammenhæng, beslutsomhed, engagement og styrke kombineret med 

følsomhed og praktisk gennemførlighed og på et grundlag af samarbejde og solidaritet; 

understreger, at denne proces vil kræve fast myndighed og betydeligt initiativ fra Europa-

Kommissionen og politisk engagement fra Rådet, medlemsstaterne og Europa-

Parlamentet; 

 

2. fremhæver, at det indre marked ikke blot er et økonomisk system, og at lovgivningen for 

det indre marked beskytter og bevarer særlige grundlæggende rettigheder for borgerne, 

såsom sikkerhed og privatlivets fred, hvorfor et velfungerende indre marked er i de 

europæiske borgere, forbrugere og SMV'ers interesse set i lyset af de økonomiske og 

andre udfordringer, EU står over for i øjeblikket; 

 

3. understreger, at det indre marked sammen med euroområdet er det, der bedst illustrerer 

tanken bag EU's økonomiske integration og enhed, uanset de økonomiske, teknologiske 

og lovgivningsmæssige svagheder i markedets struktur, og det er afgjort det mest synlige 

resultat af den europæiske integration, for så vidt angår EU-borgere; 

 

4. understreger, at det indre marked bør åbne nye horisonter inden for forskning og 

innovation med henblik på at gøre mere for at fremme udviklingen af varer og 

tjenesteydelser med særlig vægt på viden og teknologi, som udgør en drivkraft for den 

fremtidige økonomiske udvikling; 

 

5. glæder sig over og støtter fuldt ud Kommissionens planer om at "gøre dem, der lever i og 

bruger det indre marked til dagligt, til kernen i det indre marked" samt dens forpligtelse til 

at være en målbevidst forkæmper for det indre marked gennem fuld udnyttelse af dens 

håndhævelsesbeføjelser og at fremkomme med en social og miljømæssig vision for det 

indre marked baseret på forpligtelserne i Lissabontraktaten; 



 

Det indre markeds integrationsproces er ikke uafvendelig 

 

6. fremhæver, at integrationen i det indre marked ikke er en uafvendelig proces, og at det 

indre markeds forsatte eksistens ikke bør tages som en selvfølge; 

 

7. udtrykker bekymring for, at den fornyede opkomst af økonomisk protektionisme på 

nationalt plan kan føre til en fragmentering af det indre marked, og den skal derfor 

undgås; er bekymret over, at den nuværende økonomiske krise kan blive brugt som 

begrundelse for at genoplive protektionistiske foranstaltninger i forskellige 

medlemsstater, og henviser til at afmatningen derimod kræver fælles 

beskyttelsesmekanismer; 

 

8. mener, at krisen har svækket det indre markeds integrationsproces betydeligt, og at den 

fjendtlige indstilling over for og mistillid til det indre marked har taget til på grund af 

mangler og uligheder, der stammer fra medlemsstaternes respektive økonomiske 

systemer; 

 

9. erindrer om, at politiske tiltag med henblik på at bekæmpe krisen ikke må være til hinder 

for det indre markeds integrationsproces, men bør skabe mulighed for at reformere, 

konsolidere og forbedre det indre markeds nuværende struktur, realisere det 

jobskabelsespotentiale, der ligger i en grøn økonomi, og genvinde borgernes tillid, 

herunder især forbrugerne og SMV'ernes tillid; 

 

10. understreger, at relanceringen af det indre marked ikke må dikteres af den nuværende 

økonomiske krise alene, og at genoplivningen skal række ud over de grundlæggende 

erfaringer, man har gjort sig i forbindelse med krisen; 

 

11. understreger, at relanceringen af det indre marked skal nå konkrete, målbare, realiserbare, 

relevante og tidsbestemte mål, som skal opnås ved korrekte og effektive politiske 

instrumenter, der er baseret på de fire bevægelsesfriheder, der er tilgængelige for alle EU-

borgere; 

 

12. fremhæver, at det indre marked har alvorligt brug for nye impulser, og at et stærkt 

lederskab fra de europæiske institutioners, navnlig Kommissionens, side samt 

medlemsstaternes politiske ansvar er nødvendigt for at genoprette det indre markeds 

troværdighed og tiltroen til det indre marked; 

 

Behovet for en samlet og fælles tilgang til det indre marked 

 

13. mener, at den gamle opfattelse af det indre marked bør suppleres med henblik på at gøre 

det mere vidtfavnende;  understreger, at det er nødvendigt, at alle dem, der er involveret i 

at forme og gennemføre det indre marked, vedtager en mere samlet tilgang, hvor der fuldt 

ud tages hensyn til borgernes bekymringer; 

 

14. understreger, at et stærkere, dybere og mere udvidet indre marked er af afgørende 

betydning for vækst og jobskabelse; 

 

15. understreger, at det indre marked bør spille en central rolle med hensyn til at opfylde 

målsætningen om en bæredygtig social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne i 



 

forbindelse med den langsigtede vision for EU 2020-strategien; 

 

16. mener, at det indre marked er en meget vigtig forudsætning for en vellykket 

gennemførelse af EU 2020-strategien; foreslår derfor, at strategier og politikker, der skal 

genoplive det europæiske indre marked, koordineres af de europæiske institutioner og 

baseres på en pragmatisk, bred og omfattende aftale, der støttes af alle medlemsstater og 

primært fokuserer på prioriteter, hvor medlemsstaterne virkelig tager ansvar, og som de 

vil gennemføre effektivt på nationalt, regionalt og lokalt plan; 

 

17. understreger, at det indre marked bør yde fordele til forbrugerne i form af bedre kvalitet, 

større variation, rimelige priser og sikkerhed for varer og tjenesteydelser; 

 

18. opfordrer til, at der udvikles et nyt paradigme for den politiske tænkning, der fokuserer på 

borgere, forbrugere og små og mellemstore virksomheder i relanceringen af det 

europæiske indre marked; er af den opfattelse, at dette kan opnås ved at sætte den 

europæiske borger i centrum af Den Europæiske Unions politiske beslutningsprocesser; 

 

19. fastholder, at genoplivningen af det indre marked kræver effektiv gennemførelse af mere 

tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og mere dialog for at sikre, at der tages 

tilstrækkeligt hensyn til borgernes og forbrugernes behov; mener, at en tilgang, der er 

evidensbaseret, og hvor der tages udgangspunkt i borgerne, vil hjælpe Unionen til at 

genvinde den folkelige tiltro til det indre europæisk marked og til at finde den rette 

løsning i forhold til vedtagelsen af initiativer, der giver Unionen den konkurrencemæssige 

fordel, den har behov for, uden at den sociale dimension berøres heraf; 

 

20. gentager, at en meningsfuld vurdering af de sociale, forbruger- og miljømæssige og 

økonomiske virkninger af det indre marked - som skal indarbejdes i alle forslag 

vedrørende det indre marked - er afgørende i forhold til at opnå befolkningens tillid og 

sikrer samtidig en realistisk integrering af sociale, forbrugerbeskyttelsesmæssige, 

miljømæssige og økonomiske mål; 

 

21. mener, at afskaffelsen af grænserne i det indre marked yderligere har styrket Europas 

konkurrenceevne i en globaliseret verden; 

 

22. understreger, at et velfungerende indre marked hænger nøje sammen med Europas rolle 

som global økonomisk aktør; mener, at EU bør beskytte sin sociale og miljømæssige 

model ved at sørge for nøje overholdelse af sine forskrifter vedrørende importerede varer 

og tjenesteydelser og ved energisk at forsvare anvendelsen af disse forskrifter, blandt 

andet inden for rammerne af multilaterale instanser og især i forbindelse med 

tvistbilæggelsesprocedurer i Verdenshandelsorganisationen; 

 

23. understreger, at det indre marked og den fælles valuta har fungeret som et beskyttende 

skjold i Europa og har mindsket de negative konsekvenser af den finansielle krise for 

virksomheder og borgere i Europa; 

 

Udfordringer og muligheder, der skal tages i betragtning i en politik for det indre marked 

 

24. mener, at Unionens vigtigste udfordring er at finde en balance mellem en åben økonomi, 

der kan stimulere økonomisk vækst og jobskabelse og på integreret vis imødegå 

morgendagens udfordringer (f.eks. inden for konkurrenceevne, forskning og udvikling, 



industripolitik, demografi, miljø og nye teknologier), og et økonomisk system, som i lige 

så høj grad er i stand til at yde forbrugerbeskyttelse og den sociale og miljømæssige 

beskyttelse, som borgerne har behov for; 

 

25. understreger, at gennemførelsen af bestemmelserne for det indre marked fortsat er ulige, 

eftersom markedsnetværkene ikke er tilstrækkeligt indbyrdes forbundne, hvilket betyder, 

at virksomheder og borgere fortsat skal håndtere daglige vanskeligheder i forbindelse med 

deres grænseoverskridende aktiviteter, der kan involvere 27 forskellige retssystemer for 

en enkelt transaktion; 

 

26. fremhæver betydningen af, at der oprettes et grønt indre marked for nye kulstoffattige og 

miljørigtige teknologier, tjenesteydelser og produkter gennem udviklingen af EU-

standarder for kulstofemissioner; påpeger, at klare standarder for og tydelig mærkning af 

energieffektive produkter gradvist skal være obligatoriske over hele Unionen; bemærker, 

at eksisterende metoder og standarder bør tages i betragtning ved udviklingen af nye 

standarder for CO2-fodaftryk; understreger, at sådanne standarder navnlig ikke må skabe 

alt for tyngende krav for små og mellemstore virksomheder; 

 

27. opfordrer indtrængende til, at EU, i denne digitale tidsalder, fuldt ud udnytter det 

potentiale og de muligheder, som internet, e-handel og udbredelsen af IKT i små og 

mellemstore virksomheder og i den offentlige forvaltning giver, i forbindelse med den 

fremtidige udvikling af det indre marked, og gør det tilgængeligt for alle EU-borgere; 

understreger, at udviklingen af nye teknologier bør tage højde for behovet for at beskytte 

borgere, forbrugere og SMV'er og de mest udsatte; 

 

28. understreger betydningen af at etablere nye forretningsmodeller, hvori indehavere af 

ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder modtager behørig betaling, uden at der 

skabes unødige begrænsninger for kreativt online-indhold for forbrugerne; 

 

29. tilslutter sig de initiativer, Kommissionen har taget i forhold til at prioritere forskning, 

viden og innovation i fremtidige strategier; forventer, at der i flere på hinanden følgende 

EU-budgetter vil blive afsat tilstrækkelige midler til at imødekomme disse vigtige emner; 

minder i denne forbindelse om, at det haster med at færdigbehandle det stadig udestående 

spørgsmål om EF-patentet; foreslår, at Kommissionen begynder at undersøge de 

forskellige metoder til at finde konkrete referenceværdier med henblik på at måle 

resultaterne inden for forskning, viden og innovation; 

 

30. tilslutter sig Kommissionens bestræbelser på at fremme færdigvarers sikkerhed gennem 

ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 

2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter; 

 

Borgere og forbrugere i det indre marked 

 

31. er overbevist om, at den europæiske borgers opfattelse af, forståelse for og viden om det 

indre marked enten er lille, forvirret eller endog negativ, delvist på grund af manglende 

politisk engagement og information samt et utilstrækkeligt kendskab i offentligheden; der 

bør træffes afgørende foranstaltninger for at sikre, at EU's fremtidige politik for det indre 

marked imødekommer borgernes, navnlig forbrugernes og SMV'ernes, behov og giver 

dem konkrete resultater; 



 

 

32. fremhæver, at for at sikre de europæiske borgeres sociale og økonomiske opbakning og 

samarbejde skal EU og medlemsstaterne intensivt fremme de muligheder, der opstår som 

følge af den europæiske økonomiske integration, og ændre befolkningens opfattelse af det 

indre marked ved at gøre borgerne bekendt med og i stand til at forstå de fordele, det 

indre marked giver dem, samt hvorledes de effektivt kan gøre deres rettigheder gældende; 

finder derfor, at de sektorer, som har direkte indflydelse på borgernes dagligliv og 

forbrugernes behov, bør udgøre den centrale kerne i det indre marked; 

 

33. mener, at nogle af de mest åbenlyse problemer, som forbrugerne møder, navnlig i 

servicesektoren, og som kræver en prioriteret indsats for at opnå hurtige resultater, er: (1) 

adgang til sikre produkter og kvalitetstjenesteydelser, (2) adgang til pålidelige, 

sammenlignelige og objektive oplysninger, herunder prissammenligninger, (3) øget 

retssikkerhed og klarhed i kontraktretlige forhold, (4) forbedring af betalingssikkerheden, 

(5) adgang til hensigtsmæssige, overkommelige og effektive klagemekanismer, og (6) 

bedre kendskab og større tillid til systemet; 

 

34. fastholder, at borgerne ikke får tilstrækkelige oplysninger vedrørende lovgivningen om 

det indre marked samt tilgængeligheden og håndhævelsen af deres rettigheder; gør 

opmærksom på behovet for at organisere de relevante websteder, SOLVIT og det store 

antal kontaktpunkter mere effektivt; finder, at det er nødvendigt med en bedre 

koordinering og oplysning om sådanne initiativer, eftersom de hidtil ikke er nået ud til 

målgruppen; understreger den betydning Kommissionens portal "Dit Europa" har for 

oplysningen af borgerne og virksomhederne om aspekter af leve-, arbejds- og 

erhvervsmulighederne i Den Europæiske Union; foreslår, at de eksisterende tilbud 

styrkes, i stedet for at der skabes nye kontaktpunkter; 

 

35. er overbevist om, at en ansvarlig holdning blandt virksomhederne, kendetegnet ved 

respekt for princippet om socialt ansvar, konkurrencereglerne og forbrugernes 

økonomiske interesser, vil bidrage til at øge tilliden hos forbrugerne, hvilket er en basal 

betingelse for at kunne styrke forbrugerbeskyttelsen; 

 

36. fastholder, at økonomiske integrationsinitiativer vil få større succes, hvis borgerne er 

overbeviste om, at deres sociale rettigheder er sikrede, og at politikkerne for det indre 

marked vil have en positiv indvirkning på den nationale socialpolitik; 

 

37. beklager, at det kun er en lille procentdel af borgerne, forbrugerne og SMV'erne, der er 

bekendt med de eksisterende alternative klagemekanismer eller ved, hvordan man 

indgiver en klage til Kommissionen; påpeger, at de eksisterende ordninger for 

problemløsning, som f.eks. SOLVIT, skal styrkes i overensstemmelse med Parlamentets 

betænkning om SOLVIT af 2. marts 2010 (2009/2138 (INI)); opfordrer Kommissionen til 

at indlede en fremskyndet traktatbrudsprocedure, hvis en uløst SOLVIT-klage 

umiddelbart afslører en tilsidesættelse af fællesskabsretten; beklager, at alternative 

tvistbilæggelsesmekanismer på trods af Kommissionens henstillinger herom stadig ikke er 

indført korrekt eller fungerer tilfredsstillende; 

 

38. fremhæver den vigtige rolle, som forbrugerorganisationerne spiller med hensyn til at 

oplyse forbrugerne om deres rettigheder, yde dem støtte i forbrugertvister og varetage 

deres interesser under opbygningen af det indre marked; 

 



Små og mellemstore virksomheder i det indre marked 

 

39. bekræfter, at SMV'er udgør en central del af rygraden i den europæiske økonomi og er 

den primære drivkraft bag jobskabelse, økonomisk vækst, omlægning til en grøn økonomi 

og social sammenhæng i Europa; gør gældende, at SMV'ers aktive deltagelse i et udvidet 

EU er en nødvendighed for at gøre det indre marked mere innovativt og 

konkurrencedygtigt, og understreger, at der skal gøres en større indsats for at forbedre 

SMV'ernes adgang til det indre marked og lette deres udvikling samt gøre det muligt for 

dem at nytte af deres iværksætterpotentiale fuldt ud; 

 

40. mener, at flere af hindringerne for små og mellemstore virksomheders adgang til 

markederne for offentlige indkøb skal fjernes for at øge konkurrenceevnen i det indre 

marked, navnlig ved at forenkle kravene til små og mellemstore virksomheder i 

ordregivende myndigheders indkaldelser af tilbud; 

 

41. opfordrer til fremtidige fælles initiativer fra Kommissionens og medlemsstaternes side, 

som har til formål at: (1) støtte små virksomheder, der opererer på tværs af grænserne i 

hele EU; (2) effektuere konkrete lettelser af administrative, finansielle og 

lovgivningsmæssige byrder, navnlig administrative hindringer for SMV'er, uanset om de 

driver virksomhed lokalt, nationalt eller på europæisk plan, i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet; opfordrer i den forbindelse medlemsstaterne og 

Kommissionen til nøje at gennemføre og anvende "tænk småt først"-princippet, der er 

beskrevet i "Small Business Act" (loven om små virksomheder); 

 

42. anmoder Kommissionen om at øge sin indsats for at hjælpe små og mellemstore 

virksomheder med at bygge bro over den sproglige kløft, der ofte forhindrer dem i at 

drive virksomhed i andre medlemsstater end deres egen, ved at tilbyde alle oplysninger og 

tjenesteydelser vedrørende det indre marked i alle de officielle EU-sprog; 

 

43. er fortsat besluttet på at reducere problemet med overimplementering ("gold plating") af 

lovgivningen for det indre marked og beder medlemsstaterne, og navnlig deres 

parlamenter, om at fortsætte bestræbelserne for at undgå "gold plating", når de 

gennemfører EU-lovgivning, eftersom dette fænomen navnlig er en stor byrde for små og 

mellemstore virksomheder; 

 

44. er enig i, at en korrekt gennemførelse af "Small Business Act " - navnlig i form af en nøje 

gennemførelse af SMV-testen fra Kommissionens side i forbindelse med nye forslag til 

lovgivningsforanstaltninger på det indre marked - samt indførelsen af en statut for det 

europæiske private selskab vil sikre den praktiske integration af SMV'er i et relevant og 

bæredygtigt fælles europæisk system; 

 

45. støtter kraftigt forordningen om oversættelseskrav i forbindelse med det kommende EU-

patent, som endelig vil gøre EU-patentet til en realitet og styrke Europas rolle som en 

drivkraft for innovation og konkurrence i verden; støtter endvidere en revision af EF-

varemærkeordningen med henblik på at opnå højere kvalitet og bedre perspektiver for 

denne ordning; 

 

46. påpeger, at det største problem for små og mellemstore virksomheder i økonomiske 

krisetider er deres adgang til finansiering; beklager, at der som følge af store bankers 

tilbagetrækning fra landdistrikter og underbefolkede eller økonomisk svage områder er 



 

opstået et stort problem for SMV'er med hensyn til adgang til finansiering; anerkender 

den vigtige rolle, som sparekasser og forskellige andelsbevægelser spiller for 

finansieringen af den regionale økonomi, og deres bidrag til den sociale markedsøkonomi 

som følge af deres støtte til etiske og sociale projekter; 

 

47. finder, at den underretningsprocedure, der blev indført ved direktiv 98/34/EF, er et meget 

effektivt redskab, både til at forbedre den nationale lovgivning og til at undgå hindringer 

på det indre marked især for SMV'er; mener, at Kommissionen bør styrke mekanismen 

ved at indlede en hurtig overtrædelsesprocedure, hvis en medlemsstat ikke efterkommer 

en udførlig udtalelse fra Kommissionen eller ikke reagerer på en udførlig udtalelse fra en 

medlemsstat; 

 

48. finder, at de forskellige økonomiske og samfundsrelaterede politikker såsom budget-, 

skatte-, uddannelses- og forskningspolitikkerne bør samordnes på EU-plan; 

 

Ansvar for og håndhævelse af lovgivningen om det indre marked og bedre regulering 

 

49. hævder, at en væsentlig del af det administrative og juridiske ansvar for det indre marked 

i henhold til nærhedsprincippet hører under medlemsstaterne og i givet fald under disses 

regionale og lokale myndigheder, som derfor, sammen med andre EU-institutioner, må 

påtage sig det virkelig ansvar for det indre marked og dets forvaltning; 

 

50. gør gældende, at resultattavlerne for det indre marked tydeligt viser, at medlemsstaterne 

stadig ikke opfylder målene for gennemførelsen, anvendelsen og håndhævelsen af 

lovgivningen for det indre marked korrekt, og at gennemførelsen af de europæiske love 

udsættes, hvilket undergraver de ensartede spilleregler, som er afgørende for et 

velfungerende indre marked, især i servicesektoren; 

 

51. bemærker, at en gradvis fragmentering af love samt uoverensstemmelser i 

gennemførelsen af lovgivningen i EU viser sig at være stadig mere ødelæggende for 

gennemførelsen af det indre marked; bemærker, at EU endnu ikke har været i stand til at 

vedtage en række internt sammenhængende politikker udformet med henblik på at fjerne 

direkte og indirekte hindringer for et velfungerende indre marked; 

 

52. glæder sig over Kommissions initiativ til "bedre regulering", som styrker reglernes 

effektivitet og medlemsstaternes korrekte anvendelse af reglerne; opfordrer Kommission 

til at fastholde fremdriften på dette område, eftersom en hurtig gennemførelse af denne 

strategi vil kunne bidrage væsentligt til en vellykket relancering af det indre marked; 

 

53. noterer sig det nye begreb "smart regulering", som præsenteres i Kommissionens 

meddelelse om EU2020; 

 

Gennemførelse 

 

En større institutionel rolle i forbindelse med fastlæggelsen og gennemførelsen af reglerne for 

det indre marked 

 

54. foreslår på baggrund af den forbedrede gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af 

lovgivningen vedrørende det indre marked, at Kommission skaber et partnerskab blandt 

alle de berørte parter, der deltager i udformningen, gennemførelsen og håndhævelsen af 



sådan lovgivning ved hjælp af nye mekanismer som f.eks. det forslåede årlige forum for 

det indre marked; 

 

55. opfordrer Kommission til at sikre en korrekt omsætning og gennemførelse gennem en 

mere systematisk, uafhængig overvågning for derved at fremskynde 

overtrædelsesprocedurer; gør gældende, at udsættelser i bilæggelsen af 

overtrædelsesprocedurer vil have en negativ betydning for borgernes interesser i det indre 

marked; 

 

56. anmoder Kommissionen om at udvikle nye måder, bortset fra formelle 

overtrædelsesprocedurer, for at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af det indre 

markeds bestemmelser; beder den i denne sammenhæng om at overveje innovative 

mekanismer, såsom den gensidige evalueringsprocedure i direktivet om tjenesteydelser, at 

fremme peer review og medlemsstaternes ejerskab samt at forbedre uformelle 

problemløsningsmekanismer, såsom SOLVIT og EU-PILOT, som ville være til væsentlig 

gavn for borgere, der dagligt frustreres det indre marked; 

 

57. opfordrer Kommissionen til at lægge større vægt på den systematiske evaluering og 

forenkling af den eksisterende lovgivning vedrørende det indre marked og skære ned på 

de administrative byrder, hvor det er muligt, hvilket vil være til gavn for både borgerne og 

virksomhederne; 

 

58. opfordrer Kommission til at sikre ordentlig koordinering og til at samarbejde med 

Parlamentet og medlemsstaternes nationale regeringer samt større handelspartnere og 

erhvervs- og forbrugerorganisationer om overvågning af markedet for varer og den 

grænseoverskridende håndhævelse af forbrugerbeskyttelseslovgivningen og til at 

informere europæiske forbrugere og borgere mere effektivt; 

 

59. anbefaler, at Kommission foretager en uafhængig vurdering, der skal identificere de 20 

vigtigste kilder til utilfredshed og frustration med relation til det indre marked, som 

borgerne møder dagligt, navnlig på arbejdsmarkedet, i forbindelse med e-handel, 

grænseoverskridende medicinsk behandling, indkøb og leje af biler, overførsel af 

pensioner, gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, 

forældremyndighed, adoption samt bidrag og dagpenge; 

 

60. opfordrer Kommissionen til at presse på for at der findes en bedre mekanisme for 

gennemgangen af, hvordan lovgivningen vedrørende det indre marked finder anvendelse i 

praksis på alle niveauer i de forskellige medlemsstater, og hvordan borgere og 

virksomheder får beføjelser til at udøve de rettigheder, som det indre marked giver dem; 

 

61. anmoder Kommission om at yde mere assistance til medlemsstaterne og i givet fald til 

deres regionale og lokale myndigheder for at gøre det lettere at overholde EU-

standarderne korrekt; understreger, at EU-institutionerne som helhed skal stramme 

reglerne og opfordrer medlemsstaterne til at forbedre gennemførelsen af love i national 

ret korrekt og rettidigt for at sikre, at det er de samme regler, der gælder i hele EU; 

 

62. opfordrer til at styrke Parlamentets rolle i forbindelse med anvendelsen, håndhævelsen og 

overvågningen af lovgivningen vedrørende det indre marked; mener, at en styrkelse af 

Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters rolle efter Lissabontraktaten skal 

omfatte bedre synergipåvirkninger mellem de to parlamentariske planer; 



 

 

63. opfordrer medlemsstaterne til at sikre bedre koordinering og udveksling af erfaringer med 

bedste praksis i det indre marked, navnlig gennem det indre markeds informationssystem 

og uddannelse af eksperter på nationalt, regionalt og lokalt plan i det indre marked og 

forbrugerbeskyttelse; 

 

64. insisterer på, at Kommissionen skal sikre følgende punkter: uafhængig kvalitetskontrol af 

lovgivningsforslag; vedtagelse af ex ante- og ex post-mekanismer til kontrol af 

lovgivningens effektivitet; brug af benchmarking i forhold til bedste praksis internationalt 

set; brug af overensstemmelsesvurderinger til vurdering af sociale, miljømæssige og 

økonomiske konsekvenser på såvel EU som nationalt plan; 

 

Foranstaltninger, der er nødvendige for at oplyse og styrke borgere og SMV'er mere effektivt i 

det indre marked 

 

65. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en målrettet 

kommunikationsstrategi med fokus på de problemer, som borgerne møder dagligt, når de 

etablerer sig og får arbejde i en anden medlemsstat, navnlig når de gennemfører 

grænseoverskridende flytning, køb eller salg, og standarder for sociale forhold, sundhed, 

forbrugerbeskyttelse og miljøbeskyttelse, som de kan stole på; mener, at denne 

kommunikationsstrategi udtrykkeligt bør inkludere problemløsningsmetoder, såsom 

Solvit; 

 

66. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at optrappe deres bestræbelser på at 

sikre, at de produktstandarder, der anvendes inden for det indre marked, bliver den 

vigtigste globale norm for derved at sikre lige vilkår for europæiske virksomheder, og 

især SMV'er, der ønsker at drive virksomhed uden for det indre marked; 

 

67. opfordrer Kommissionen til, når de årlige aktiviteter planlægges, at fokusere på 

prioritering af "forbrugervenlig" lovgivning vedrørende det indre marked, som vil gøre en 

forskel for EU-borgernes dagligdag; mener, at denne prioritering skal følges op af 

passende oplysningskampagner med henblik på at styrke borgernes opfattelse af det indre 

marked; 

 

68. påpeger, at det ud over de mere symbolladede foranstaltninger som f.eks. 

"reklamekampagner", der gennemføres af europæiske institutionelle aktører eller 

medlemsstaterne, kan være hensigtsmæssigt parallelt hermed at gennemføre 

decentraliserede kommunikationstiltag - som i højere grad inddrager lokale aktører samt 

nationale og regionale og (særlig) lokale medier - der fokuserer mere på de problemer, 

som forbrugerne på det indre marked oplever i dagligdagen (f. eks. bankgebyrer i en 

anden medlemsstat, undersøgelse af mulighederne for at gå over til en anden operatør, 

sammenligning mellem telefoniomkostninger osv.); 

 

69. anmoder Kommissionen om at iværksætte en række regelmæssige undersøgelser, som ser 

på forholdet mellem det indre marked og den gennemsnitlige EU-borger med særlig fokus 

på omkostninger og fordele ved dette forhold såvel som de daglige udfordringer, de står 

over for; 

 

70. opfordrer medlemsstaterne til med støtte fra Kommissionen at gøre 

problemløsningsmekanismerne, herunder især SOLVIT, endnu mere effektive, ved at 



afsætte yderligere økonomiske og personalemæssige ressourcer samt revurdere deres 

mandat med henblik på at sikre, at sådanne mekanismer effektivt kan behandle den brede 

vifte af problemer, som borgere og virksomheder står over for; opfordrer Kommissionen 

til at prioritere gennemførelsen af projektet vedrørende bistandstjenesterne for det indre 

marked (SMAS), således at borgere og virksomheder får nem adgang til den information 

og vejledning, de har brug for, samtidig med at de kan finde løsninger på de problemer, 

de støder på; 

 

71. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til gennem 

informationskampagner og strengere kontrol at bibeholde og øge deres indsats for at øge 

borgernes tillid til CE-mærket, som er et grundlæggende redskab til at sikre forbrugernes 

rettigheder samt kvalitetsstandarder i det indre marked; 

 

72. henleder opmærksomheden på den væsentlige rolle, Enterprise Europe Network spiller, 

for at små og mellemstore virksomheder kan udnytte det indre markeds muligheder; 

understreger, at bureaukratiske forpligtelser lægger beslag på værdifulde ressourcer og 

dermed står i vejen for en stærkere fokusering på Enterprise Europe Networks centrale 

opgave, nemlig at yde skræddersyet støtte til små og mellemstore virksomheder; 

opfordrer Kommissionen til i højere grad at bruge Enterprise Europe Network til målrettet 

informationsspredning samt at mindske den bureaukratiske byrde for Enterprise Europe 

Networks netværkspartnere; 

 

Strategiske betænkninger og forslag 

 

73. foreslår Kommission, at strategien for det indre marked skal bestå af fire hovedtrin: det 

første trin skal omfatte en evaluering eller et sundhedstjek af den nuværende situation 

med henblik på at vurdere graden af den forvridning og belastning, de forskellige parter i 

det indre marked navnlig har oplevet på grund af krisen; det andet trin skal lancere en 

konsolideringsproces, der skal samle de løse ender; det tredje trin skal iværksætte 

udviklingen og forbedringen af det indre marked; og der fjerde trin skal fokusere på den 

langsigtede vision for markedet (EU 2020-strategien); 

 

74. mener, at både finansielle tjenesteydelser og adgang til finansiering skal være en del af 

EU 2020-strategien. 

 

75. foreslår, at Kommissionen i den første fase af ovennævnte sundhedstjek bør foretage en 

finansiel revision af EU's budget og prioritere tildeling af flere midler til investeringer i 

uddannelse, innovation og forskning; opfordrer medlemsstaterne til at fastsætte samme 

prioriteter for deres budgetudgifter; 

 

76. mener, at for at etablere et effektivt indre marked er Kommissionen nødt til at fremlægge 

en række klare politiske prioriteringer ved at vedtage en "lov om det indre marked", der i 

lighed med loven om små virksomheder (Small Business Act) bør omfatte både 

lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer med henblik på at skabe en 

social og grøn markedsøkonomi med høj konkurrenceevne; 

 

77. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til "lov om det indre marked" inden 

maj 2011 - i god tid inden vedtagelsen af 2012-programmet for det indre marked - der 

sætter borgerne, forbrugerne og SMV'er i centrum for det indre marked; understreger, at 

denne lov bør betragtes som en model til handling, hvis vi skal opnå en videnbaseret 



 

social og miljøvenlig markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, som samtidig sikrer 

troværdige, ensartede betingelser; 

 

78. opfordrer Kommissionen til at indarbejde specifikke foranstaltninger i "loven om det 

indre marked" med der bl.a. har til formål at: 

 

- sætte de forbrugerinteresser, der henvises til i artikel 12 i TEUF, og socialpolitikken 

baseret på artikel 9 i TEUF i centrum for det indre marked 

 

- gøre det indre marked klar til fremtiden ved at forbedre forbrugerne og SMV'erne 

adgang til e-handel og digitale markeder 

 

- støtte oprettelsen af et bæredygtigt indre marked baseret på artikel 11 i TEUF 

gennem udviklingen af en rummelig, kulstoffattig, grøn og videnbaseret økonomi, 

herunder foranstaltninger der fremmer innovation af renere teknologier 

 

- sikre beskyttelse af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse på grundlag af 

artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26 

 

- udvikle en strategi til bedre formidling af de sociale fordele ved det indre marked; 

 

79. opfordrer Kommissionen til - ved udarbejdelsen af sin "lov om det indre marked" - at tage 

højde for de forskellige EU-institutioners høringer og betænkninger (EU 2020, Monti-, 

Gonzales-, IMCO-betænkningene osv.) og iværksætte en yderligere omfattende offentlig 

høring med henblik på at fremsætte et koordineret politisk forslag til et mere 

sammenhængende og levedygtigt indre marked; 

 

80. anbefaler, at der foretages en undersøgelse, der skal finde metoder og midler til at 

integrere forbrugerinteresser i de relevante EU-politikker og således skabe mulighed for, 

at forbrugerbeskyttelse automatisk figurerer ved udarbejdelse af relevante EU-retsakter; 

 

81. gentager betydningen af servicedirektivet med henblik på gennemførelsen af det indre 

marked og det enorme potentiale, det har for at skabe fordele for forbrugere og SMV'er; 

understreger, at en vellykket gennemførelse af denne lovgivning kræver vedvarende 

politisk engagement og støtte fra alle involverede parter på europæisk, nationalt og lokalt 

plan; mener, at Kommission efter gennemførelsesfasen skal foretage en evaluering af 

servicedirektivet med henblik på at vurdere, om de vigtigste mål er nået; opfordrer i 

forbindelse med denne opgave til et klart samarbejde med Europa-Parlamentet, og 

insisterer, at der opretholdes en balance mellem behovet for at styrke det indre marked for 

tjenesteydelser og behovet for at bevare en høj grad af social beskyttelse; 

 

82. mener, at en passende gennemførelse af lovgivningen om det indre marked (f.eks. 

direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer, servicedirektivet og 

markedsovervågningsforordningen) fortsat bør have topprioritet for den nye Kommission; 

 

83. bemærker, at de klagemekanismer, der finder anvendelse i hele EU, har givet begrænsede 

resultater og opfordrer derfor Kommission til fremsætte et lovforslag, der skal sikre 

gennemførelsen af et overkommeligt, hensigtsmæssigt og tilgængeligt fælles europæisk 

klagesystem inden maj 2011; 

 



84. opfordrer Kommissionen til at overveje at vedtage et "borgercharter", som omfatter 

forskellige facetter af retten til at bo og arbejde overalt i EU; mener, at denne rettighed 

skal være lettilgængelig for alle EU-borgere; understreger, at visse restriktioner for 

arbejdskraftens frie bevægelighed, skønt ineffektive, stadig finder anvendelse på 

arbejdstagere fra de nye medlemsstater inden for det indre marked; opfordrer 

medlemsstaterne til at overveje at fjerne de nuværende begrænsninger, idet der tages 

hensyn til alle de positive og negative virkninger ved at åbne de nationale markeder; 

 

85. opfordrer Kommissionen til i løbet af indeværende valgperiode at forelægge et forslag til 

forordning om en europæisk statut for gensidige selskaber og sammenslutninger for 

Parlamentet og Rådet; 

 

86. opfordrer Kommissionen til at træffe de forholdsregler, der er nødvendige for snarest 

muligt at fremsætte forslag om en feasibilityundersøgelse og høringsproces, der skal føre 

til indførelse af en europæisk statut for gensidige selskaber; 

 

87. opfordrer Kommissionen til i højere grad at fokusere på markedsovervågning, især inden 

for finansielle tjenesteydelser, forsikring, telefoni, banktjenester og 

forsyningsvirksomheder; og mener, at en effektiv overvågning af markederne vil styrke 

den loyale konkurrence og øge deres effektivitet, hvilket vil være til gavn for både 

økonomien og forbrugerne; 

 

88. mener, at kvaliteten af forbrugerbeskyttelsen inden for finansielle tjenesteydelser bør 

forbedres betydeligt, navnlig hvad angår tilsyn og overvågning; 

 

89. fastholder, at en fortsat bæredygtig udvikling af det indre marked afhænger af følgende 

punkter: (1) Kommissionens vedvarende indsats i forhold til alle de markedsinitiativer, 

der er nødvendige for at fremme og forbedre vores position og konkurrenceevne på det 

globale marked; (2) vedtagelse af en overordnet ramme, der skal sikre, at det indre 

marked virkelig skaber resultater for dets interessenter, og især (3), at det indre marked 

også når borgerne; 

 

 

o 

o     o 

 

 

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

 


