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HOVEDRESULTATER

Gennemførelse af reglerne for det indre marked
• Efterslæbet i gennemførelsen er faldet markant fra 21,4 % i 1992 til 2,1 % i dag. De seneste

resultater viser imidlertid en stigning i forhold til 1,8 % for bare seks måneder siden.

• Kun fem lande (Sverige, Finland, Danmark, Nederlandene og Det Forenede Kongerige) opfylder
i dag Det Europæiske Råds mål for foråret 2003, nemlig at efterslæbet højst må være 1,5 %. Tre
lande (Frankrig, Grækenland og Portugal) har et efterslæb på mere end det dobbelte af Det
Europæiske Råds mål.

• Finland har som det eneste land allerede nået Det Europæiske Råds andet mål og gennemført alle
direktiver, hvor gennemførelsen er forsinket to år eller mere. Fire lande (Frankrig, Tyskland,
Luxembourg og Grækenland) skal gennemføre mindst ti "gamle" direktiver i de næste seks
måneder, hvis de skal nå dette mål.

• Det samlede antal traktatbrudssager i forbindelse med det indre marked er vedholdende højt -
med over 1 500 verserende sager. Frankrig og Italien tegner sig fortsat tilsammen for omkring
30 % af alle sager og står dermed for flest sager.

• Danmark har som det eneste land nedbragt antallet af traktatbrudssager i forbindelse med
ukorrekt anvendelse af lovgivningen med de mindst 10 %, som blev efterlyst i Kommissionens
evaluering af strategien for det indre marked - 2002. For de fleste andres vedkommende er tallet
steget. Over halvdelen af alle sager tager mere end to år at få løst, hvilket taler for, at sager i
videst muligt omfang bør løses ad anden vej.

• Sammenlignet med for ti år siden foregår standardiseringsarbejdet i dag primært på europæisk
plan og i vidt omfang (over 80 %) på initiativ af industrien. På flere standardiseringsområder
giver en lang udviklingstid stadig anledning til problemer.

Ti års indre marked uden grænser. De europæiske virksomheders og
borgeres synspunkter
• Selv om en lang række virksomheder af forskellig art har nydt godt af det indre marked, er det

eksportvirksomhederne, der er mest positive og mener, at de har haft de største fordele, viser
virksomhedsundersøgelsen. 76 % af de virksomheder, der eksporterer til seks eller flere andre
EU-lande, mener, at det indre marked har haft en positiv effekt på deres aktiviteter. Over 60 % af
disse virksomheder mener, at det indre marked har bidraget til deres gode eksportresultater. Og
næsten 37 % mener, at det har hjulpet dem med at øge deres fortjeneste.

• Over 80 % af virksomhederne mener, at det bør være en afgørende prioritet for EU i fremtiden at
sikre et mere velfungerende indre marked.

• Undersøgelsen blandt borgerne viser, at 80 % af borgerne i EU mener, at det indre marked har
haft en positiv effekt på vareudbuddet, 67 % på varernes kvalitet og 41 % på priserne. 76 % af
borgerne ser positivt på den øgede konkurrence, det indre marked har ført med sig på flere
områder, f.eks. i transport-, tele-, bank- og forsikringssektoren.

• Over 50 % af borgerne ville gerne købe varer i andre EU-lande, men gør det ikke, primært pga.
transportomkostningerne, den tid, det tager, frygt for problemer i forbindelse med
eftersalgsservice og sproglige barrierer.

Indekset for det indre marked 1992-2002
• Det særlige indeks for det indre marked viser, at det indre marked gennem de sidste ti år er

kommet til at fungere langt bedre (143 mod før 100). Indekset for Finland, Spanien, Italien,
Sverige og Østrig er steget kraftigere end indekset for EU som helhed.
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INDLEDNING

Ved årets udgang er det ti år siden, der blev oprettet et indre marked uden grænser i
Europa. Det er et af EU's største resultater. Muligvis på grund af det "magiske" skæringsår
1992 er der dog nogle, der synes at mene, at det er længe siden, det indre marked blev
fuldført, og ser det som noget, der hører fortiden til. Intet kunne være længere fra
sandheden.

Det indre marked bliver aldrig "fuldført". Arbejdet med at sikre de bedste resultater er en
proces - ikke en engangsbegivenhed. Efter ti år er der stadig smuthuller, der skal lukkes, og
barrierer, der skal nedbrydes, f.eks. inden for tjenesteydelser og beskatning. Der skal også
tages hensyn til de teknologiske fremskridt, som kræver løbende evaluering og om
nødvendigt en ajourføring af reglerne for det indre marked. Og det skal hele tiden påses, at
lovgivningen de facto gennemføres inden for fristen, og at den anvendes korrekt.

Budskabet lyder derfor: Det indre marked fungerer - det kan og skal dog løbende forbedres
for at kunne indfri målet. Et åbent indre marked – med en fælles valuta - er en vigtig
forudsætning for økonomisk vækst i EU. Indsatsen for at fjerne de resterende hindringer i
det indre marked og sikre, at det fungerer optimalt, må i dag som for ti år siden stå højt på
dagsordenen.

I denne udgave af resultattavlen gøres der status over de resultater, der er opnået gennem
de seneste ti år1, særlig for så vidt angår medlemsstaternes præstationer i det indre marked.
Der har været nogen fremgang i at begrænse forsinkelserne i gennemførelsen, selv om den
positive udvikling for nylig er brudt. Den praktiske anvendelse af reglerne er fortsat et
problem. Der er i dag ca. 1 500 verserende traktatbrudssager, hvoraf de fleste først bliver
løst efter lang tid.

Resultattavlen indeholder også hovedresultaterne af en kommissionssponsoreret
undersøgelse af virksomhedernes og borgernes syn på det indre marked i dag i forhold til
for ti år siden. Resultaterne tegner godt. De fleste er enige om, at det indre marked er
forbundet med fordele. Et solidt flertal af virksomhederne og borgerne efterlyser, at der
gøres mere for at sikre, at de kan udnytte det indre marked mere effektivt - overalt i EU.
Det indre marked tilhører EU's borgere og virksomheder, og politikerne bør være mere
lydhøre over for deres ønsker om en videre udbygning.

Endelig forsøges det at måle gennemførelsen af det indre marked og sammenfatte den i ét
enkelt tal: indekset for det indre marked. Til forskel fra Kommissionens vurdering af,
hvordan det står til med gennemførelsen og anvendelsen, viser indekset, hvilke virkninger
det indre marked har haft i praksis. Også her er resultaterne overvejende positive. De viser
bl.a., at de "yngste" medlemsstater hurtigt har nydt godt af det indre marked – det er særlig
glædeligt med tanke på den forestående udvidelse af EU.

                                               

1 Kommissionen agter primo 2003 at offentliggøre en meddelelse om resultaterne af ti års indre marked
uden grænser.
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1. GENNEMFØRELSE AF REGLERNE FOR DET INDRE MARKED

A. Gennemførelse af lovgivningen

Det indre marked opstiller lovrammerne for et EU uden grænser. Fællesskabsreglerne for
det indre marked er primært fastsat i direktiver, dvs. retsakter, der kræver, at hver
medlemsstat tilpasser sin nationale lovgivning ved at vedtage foranstaltninger til
"gennemførelse" af direktivet. Det har den fordel, at medlemsstaterne har en vis fleksibilitet
til at tage hensyn til deres respektive lovgivningsproces.

Det betyder dog også, at medlemsstaterne skal sikre, og at Kommissionen skal påse, at der
vedtages gennemførelsesforanstaltninger inden for fristen, og at de svarer til kravene i
direktiverne. Det er ikke udtryk for bureaukrati, men en nødvendighed for at sikre en loyal
konkurrence, spare virksomhederne og borgerne for unødige omkostninger og skabe den
tillid, som er en af grundpillerne i et effektivt indre marked.

Figur 1: Efterslæbet i gennemførelsen er faldet markant gennem de seneste ti år

Note: Efterslæbet angiver i %, hvor mange af direktiverne om det indre marked der endnu ikke er meddelt
som værende gennemført, i forhold til det samlede antal direktiver om det indre marked, som burde
have været gennemført inden for fristen.

Der er opnået mange gode resultater siden 1992, hvor over 1 ud af 5 direktiver i
gennemsnit ikke var gennemført i medlemsstaterne, og hvor mindst én medlemsstat ikke
havde truffet de fastsatte foranstaltninger for 3 ud af 5 direktiver.2 Denne svage præstation
                                               

2 Fragmentationsfaktoren er i dag 9 %, dvs. under 1 ud af 10 direktiver er endnu ikke gennemført i alle
medlemsstater.
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førte til en uheldig opsplitning af det indre marked med det resultat, at virksomhederne og
borgerne ofte ikke havde mulighed for at udnytte deres nyerhvervede rettigheder. Bred
erkendelse i medlemsstaterne af at det er afgørende for EU's økonomi, at reglerne bliver
gennemført inden for fristen, truslen om retlige efterspil3, og sidst, men ikke mindst et
stærkt politisk pres fra Kommissionen, bl.a. gennem resultattavlen og det gruppepres, den
fører med sig, har - trods en støt og jævn strøm af nye direktiver - fået
gennemførelsesprocenten til at stige. Det har gjort det indre marked til, hvad det er i dag.

Efterslæbet i gennemførelsen er vokset fra 1,8  % i den tidligere resultattavle til 2,1 % i
dag. Det er første gang siden 1992, at den nedadgående tendens er brudt (se figur 1). Kun
fem medlemsstater (Sverige, Finland, Danmark, Nederlandene og Det Forenede Kongerige)
og to EFTA-lande har nået Det Europæiske Råds mål, dvs. at nå ned på - eller holde - et
efterslæb på højst 1,5 % (se figur 2). Det er en forringelse i forhold til for seks måneder
siden, hvor Belgien og Spanien også var med i førergruppen. Kun syv medlemsstater havde
nået Det Europæiske Råds mål inden marts 2002, hvorfor Det Europæiske Råd i Barcelona
besluttede at forlænge fristen til næste forår.4

Figur 2: To tredjedele af EU-landene har ikke nået målet på 1,5 %

= antal
direktiver 56 48 46 42 40 38 38 34 30 23 21 19 10 9 6

Note: Situationen pr. 1. oktober 2002. 1 475 direktiver og 324 forordninger omhandler for øjeblikket det
indre marked som defineret i traktaten.

                                               

3 Hvis medlemsstaterne ikke overholder deres forpligtelser til at gennemføre direktiverne i national ret,
eller hvis direktiverne ikke gennemføres fuldstændigt og korrekt, vil Kommissionen ikke tøve med at
tage affære i henhold til traktatens artikel 226. Det kan f.eks. betyde, at der gøres brug af
bestemmelserne i traktatens artikel 228 om pålæggelse af sanktioner.

4 Der er flere foranstaltninger til at forbedre gennemførelsesresultaterne i Kommissionens handlingsplan
om "bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer" (KOM(2002) 278 endelig).
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Det er særlig foruroligende, at de medlemsstater, der allerede var længst fra målet for seks
måneder siden (Frankrig, Grækenland, Tyskland, Irland, Østrig og Portugal), har ladet
efterslæbet vokse yderligere (se figur 3). Italien og Belgien synes også at have mistet noget
af farten. De må konstatere, at gennemførelsen kræver en vedholdende indsats, og at en
slækkelse hurtigt kan betyde, at efterslæbet vokser igen. I en tid, hvor tempoet skal sættes i
vejret, falder disse medlemsstater agterud.

Figur 3: Efterslæbet er vokset for de EU-lande, der er længst fra målet

Note: Ændring i antallet af forsinkede direktiver siden resultattavlen fra maj 2002. Portugals efterslæb er
f.eks. steget med fjorten direktiver (tilbagegang = rød, fremgang = grøn).

Der er bebudet så mange forskrifter for det næste halvår, at det er svært at se, hvordan
medlemsstaterne skal nå målet inden foråret 2003, medmindre de lægger sig voldsomt i
selen (se figur 4).

Figur 4: Mange EU-lande har stadig en del direktiver, de skal gennemføre, hvis de
vil opfylde 1,5 %-målet inden foråret 2003

F EL P A D I IRL B L E UK NL FIN S DK

Efterslæb på 0 % 95 86 85 79 79 78 76 69 66 62 59 55 46 46 44

Efterslæb på 1,5 % 73 64 63 57 57 56 54 47 44 40 37 33 24 24 22

Note: Antal direktiver, EU-landene skal have gennemført inden marts 2003.

Det Europæiske Råd i Barcelona fastlagde også en "nultolerance" frem til foråret 2003 for
direktiver, hvor gennemførelsen er forsinket to år eller mere. I disse tilfælde er det i reglen
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kan være et symptom på alvorlige politiske vanskeligheder eller direkte uvilje mod at
gennemføre forskrifterne. Som figur 5 viser, har Finland som det eneste land nået dette mål
– tæt efterfulgt af Sverige, Portugal, Nederlandene og Danmark. Portugals og Italiens
forholdsvist gode resultater, når det gælder "gamle" direktiver, kunne tyde på, at en stor del
af efterslæbet i gennemførelsen af direktiverne kan indhentes ved bedre planlægning.

Figur 5: De fleste EU-lande må lægge sig i selen for at nå 0 %-målet for forsinkede
direktiver inden foråret 2003

Note: Antal direktiver, der skulle have været gennemført inden marts 2001, og som skal gennemføres
inden marts 2003 for at opfylde Det Europæiske Råds 0 %-mål.

Det "ældste" direktiv, der endnu ikke er gennemført i alle medlemsstater, er fra 1993.5
Figur 6 indeholder eksempler på andre direktiver, der for de flestes vedkommende skulle
have været gennemført for længe siden. Der er bl.a. tale om forskrifter, som er afgørende
for at opnå bedre vilkår for erhvervslivet og forbrugerne, og forskrifter, der vil bidrage
markant til en bæredygtig udvikling. EU kan ikke med troværdigheden i behold kræve en
indsats for at frigøre potentialet i bioteksektoren, når ni medlemsstater stadig ikke - mere
end to år efter fristen - har gennemført de foranstaltninger, der skal fremme investeringerne
og FoU i sektoren. På plussiden tæller, at direktivet om interoperabilitet i det
transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog endelig er gennemført i alle lande.

                                               

5 Direktiv 93/15/EØF om eksplosivstoffer til civil brug.
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Figur 6: En vis fremgang med de ti vigtige direktiver fra sidste resultattavle

Direktiv Endnu ikke
gennemført af*

Virkning

95/46: Beskyttelse af
personoplysninger

F, IRL, L Ingen ensartede konkurrencevilkår,
fare for datamisbrug, hæmmer en fri
informationsstrøm

96/48: Interoperabilitet i det
transeuropæiske jernbanesystem
for højhastighedstog

A, FIN, UK Ingen ensartede konkurrencevilkår,
forsinkelser i udviklingen af et
integreret europæisk jernbanesystem
for højhastighedstog

96/61: Integreret forebyggelse og
bekæmpelse af forurening

B, E, EL, L, UK Ingen ensartede konkurrencevilkår,
mulige sundheds- og miljømæssige
risici

97/7: Forbrugerbeskyttelse i
forbindelse med aftaler
vedrørende fjernsalg

E, L Forsinkelser i udviklingen af e-
handel

98/5: Varig udøvelse af
advokaterhvervet

F, IRL, L, NL Hæmmer den frie bevægelighed for
advokater

98/8: Markedsføring af
biocidholdige produkter

D, E, F, L, P Ingen ensartede konkurrencevilkår,
mulige sundhedsmæssige risici,
hæmmer handelen med disse varer

98/27: Søgsmål med påstand om
forbud på området beskyttelse af
forbrugernes interesser

B, E, EL, L Ingen ensartede konkurrencevilkår,
lavere forbrugerbeskyttelsesniveau

98/44: Retlig beskyttelse af
bioteknologiske opfindelser

A, B, D, E, F, I, L, NL, P, S Hæmmer innovation og forskning i
bioteknologiske produkter, fortsat
opsplitning og retsusikkerhed

99/36: Transportabelt
trykbærende udstyr

D, IRL Hæmmer handelen med disse varer,
mulige sikkerhedsmæssige risici

99/94: Adgang til
forbrugeroplysninger om
brændstoføkonomi og CO2-
emissioner

D, E, F, I Mindre åbenhed og
markedsintegration, fortsatte
prisforskelle

*Note: Medlemsstater, hvis landekode er streget over, har meddelt gennemførelsesbestemmelser siden
maj 2002. De britiske statistiske oplysninger i resultattavlen omfatter ikke gennemførelsen i
Gibraltar.

Det er interessant at se, hvordan medlemsstaterne hver især har tilrettelagt deres
gennemførelsesarbejde. Det Rådgivende Udvalg for det Indre Marked har på basis af sine
drøftelser kortlagt en række eksempler på ”bedste praksis”, f.eks. udnævnelsen af en
national koordinator for gennemførelsen, der er ansvarlig for sagen. Af andre eksempler på
”bedste praksis” kan nævnes fastsættelsen af tidsplaner, systematiske målinger af
ministeriernes resultater og regelmæssig indberetning af resultaterne til det nationale
parlament.

Figur 7 viser, hvilken bedste praksis der anvendes i de enkelte medlemsstater. Der er ingen
klar sammenhæng mellem anvendelsen af disse praksisser og medlemsstaternes resultater.
Danmark og Finland opnår således f.eks. gode resultater inden for den normale
forvaltningspraksis ved at give gennemførelsen høj politisk prioritet. Samtidig kan det
konstateres, at alle bedste praksisser anvendes i Frankrig og Tyskland, dog som noget
forholdsvist nyt, så effekten af disse ændringer formentlig snart vil vise sig. Det kan dog
allerede konkluderes, at intet kan erstatte en stærk politisk vilje til at gennemføre direktiver
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inden for fristen og korrekt, selv om visse procedurer kan være nyttige til at omsætte den
politiske vilje til handling.
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Figur 7: Politisk vilje tilsyneladende mere vigtig end den valgte procedure

EU-lande med: F EL P A D I IRL L B E UK NL DK FIN S

- nationale koordinatorer x x x x x x x x x x x x

- på forhånd fastsat tidsplan x x x x x x x x x

- resultatmåling x x x x x x x x x x

- drøftelser i parlamentet x x x x x x x x x x

Gennemførelsesefterslæb 3,8 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 2,3 2,0 1,6 1,4 1,3 0,7 0,6 0,4

Note: Svar fra medlemsstaternes repræsentanter i Det Rådgivende Udvalg for det Indre Marked på et
spørgeskema fra Kommissionen. Situationen pr. september 2002.
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B. Traktatbrudssager

Hvis borgerne og virksomhederne skal drage fuld fordel af de rettigheder, der er forbundet
med det indre marked, skal EU-reglerne både gennemføres og anvendes korrekt.
Tiårsdagen for afskaffelsen af grænserne i det indre marked er et passende tidspunkt til
kritisk at se på, hvilke resultater der er opnået på dette punkt, og overveje, hvordan man
kan forbedre de tjenester, der tilbydes borgerne og virksomhederne. I forbindelse med
udvidelsen er der brug for nye idéer og nye metoder, hvis vi også vil opretholde eller endog
forbedre de nuværende resultater i et EU med indtil 25 lande og 500 millioner borgere.

Overtrædelser – de seneste tal

Antallet af verserende sager6 er - med 1 505 - vedholdende højt og stort set uændret i
forhold til de 1 508 sager, der blev målt i resultattavlen fra maj 2002. Kun lidt har ændret
sig i det seneste år – både samlet set og m.h.t. medlemsstaternes rækkefølge. Frankrig og
Italien tegner sig fortsat for omkring 30 % af alle sager.

Figur 8: Kun beskeden ændring i forhold til sidste år

Note: Verserende traktatbrudssager pr. 31. august 2002.

                                               

6 Traktatbrudssager omfatter i resultattavlen sager, hvor de nationale regler ikke er i overensstemmelse
med reglerne for det indre marked, eller hvor reglerne for det indre marked ikke anvendes korrekt. Det
omfatter ikke sager, hvor reglerne er gennemført for sent (det medfører automatisk, at der indledes en
traktatbrudssag). Disse sager er behandlet i det foregående afsnit.
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Overtrædelser – på længere sigt

De store fremskridt, der siden 1992 er gjort i gennemførelsen af forskrifterne, er ikke blevet
fulgt op, når det gælder overtrædelser. Antallet af verserende traktatbrudssager er vokset
fra lidt under 700 i 1992 til lidt over 1 500 i dag, selv om tallene har holdt sig forholdsvist
stabile de seneste år. Udvidelsen med tre nye medlemsstater i 1995 kan ikke tages til
indtægt for denne stigning, da netop disse medlemsstater har gjort nogle af de bedste
resultater og tilsammen kun tegner sig for ca. 150 verserende sager i 2002. Samlet set har
de enkelte medlemsstaters andel i overtrædelserne stort set været konstant gennem de
seneste ti år.

Figur 9: Stor stigning i antallet af traktatbrudssager gennem de seneste ti år

Note: Verserende traktatbrudssager pr. 31. august 1992 og 31. august 2002.

Det er kun muligt at reducere antallet af verserende traktatbrudssager, hvis der begås færre
overtrædelser, eller hvis sagerne bliver løst hurtigere. Figur 10 giver en forestilling om
medlemsstaternes indsats for at løse sager tidligt i forløbet. Medlemsstaternes rækkefølge
har ændret sig lidt i forhold til sidste resultattavle, men i gennemsnit er det kun 35 % af
sagerne, der bliver løst tidligt. Danmark, Nederlandene og Portugal har haft en tilbagegang
på mere end 10 %, mens Tyskland, Grækenland, Spanien og Det Forenede Kongerige har
haft en tilsvarende fremgang.
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Figur 10: Kun en tredjedel af alle traktatbrudssager løses tidligt

Note: Antal afsluttede sager pr. 31. august 2002, udtrykt i % af antallet af sager indledt mellem den
1. januar 2000 og 31. december 2001.

Figur 11 viser, at der er stor forskel på, hvor lang tid det tager at afslutte en
traktatbrudssag.

Figur 11: Over halvdelen af alle traktatbrudssager bliver først løst efter mere end to
år

Note: Den tid (i år), det tager, fra Kommissionen har indledt en officiel sag, til sagen er løst, for
traktatbrudssager vedrørende det indre marked, der blev afsluttet mellem den 1. januar 2000 og
31. august 2002.

Når antallet af nye sager stiger brat, ændrer fordelingen i figur 11 sig markant. Udvidelsen
af EU vil uvægerligt give en sådan stigning, også selv om de nye medlemsstater skulle klare
sig mindst lige så godt i det indre marked som de nuværende medlemsstater. Figur 12 viser
en simulering af, hvordan antallet af sager vil stige kraftigt efter udvidelsen. For at skitsere
udviklingen er vi gået ud fra, at der kommer 100 nye traktatbrudssager til hvert år. Det vil
give en stigning på over 200 uløste sager efter to år og 300 uløste sager efter seks år.
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Figur 12: Antal verserende sager, hvis der kommer 100 nye sager til hvert år

Note: Simuleringen viser, hvor mange verserende sager der vil være, hvis der hvert år kommer 100 nye
sager til, og hvis de bliver løst inden for den tid, der er anført i figur  11 (for nemheds skyld er vi
gået ud fra, at alle sager, der stadig er uløste efter fem år, bliver løst i løbet af det sjette år).

Kommissionen og medlemsstaterne må handle i god tid, hvis de vil sikre, at antallet af
traktatbrudssager ikke antager uoverskuelige dimensioner. Den tid, det i gennemsnit tager
at løse en sag, kan muligvis reduceres, hvis der både i Kommissionen og medlemsstaterne
afsættes flere midler til dette arbejde. Det forudsætter dog, at Domstolen har kapacitet til at
behandle sagerne. Der vil dog kunne opnås langt bedre resultater, hvis alle medlemsstater
nedbringer antallet af sager.

Mange af de forslag, Kommissionen har fremsat i sin nyligt offentliggjorte handlingsplan
om "bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer", kan indirekte bidrage til at reducere
antallet af klager.7 Derudover indeholder handlingsplanen en række aktioner med en mere
direkte effekt: Hvis medlemsstaterne underretter gennemførelsesforanstaltninger ad
elektronisk vej, vil der være færre overtrædelser på grund af forsinket gennemførelse.
Forslaget om at opstille prioriteringskriterier for behandlingen af mulige overtrædelser af
fællesskabsretten vil også kunne reducere antallet af verserende traktatbrudssager. Det
skulle f.eks. være muligt at nedbringe antallet af traktatbrudssager i forbindelse med
ukorrekt anvendelse af fællesskabsretten, da flere af disse sager skyldes fejl eller
misforståelser, som kan løses pragmatisk på anden vis.

I den seneste evaluering af strategien for det indre marked opstillede Kommissionen et
10 %-mål, hvorefter medlemsstaterne inden juni 2003 skal have nedbragt - med 10 % -
antallet af sager, der vedrører ukorrekt anvendelse af reglerne for det indre marked. De
hidtidige resultater er skuffende. Kun Danmark har nået dette mål og nedbragt antallet af

                                               

7 Bedre lovgivning - gennem bedre høringer og bedre konsekvensanalyser - skulle f.eks. kunne begrænse
risikoen for overtrædelser.
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verserende sager i forbindelse med ukorrekt regelanvendelse med 10 %. En række
medlemsstater har gjort mindre fremskridt, men for andre er det gået tilbage. For Finlands
og Grækenlands vedkommende er der sågar tale om en markant stigning. Det har givet en
stigning på 1 % i det samlede antal verserende sager. På nuværende tidspunkt synes endog
dette beskedne 10 %-mål langt væk.

Figur 13: Kun mindre fremgang i at få nedbragt antallet af traktatbrudssager i
forbindelse med ukorrekt regelanvendelse

Note: Verserende traktatbrudssager i forbindelse med ukorrekt anvendelse af sekundær fællesskabsret
(dvs. uden overtrædelser af traktaten) pr. 31. august 2002 i forhold til de tal, der forelå
28. februar 2002. Da datasættene er blevet revideret, er de tilsvarende tal i resultattavle nr. 10 ikke
direkte sammenlignelige.

Kommissionen har desuden for nylig oprettet SOLVIT-nettet, et problemløsningsnet for
det indre marked, som skal løse grænseoverskridende problemer, der skyldes, at en
offentlig myndighed ikke anvender reglerne for det indre marked korrekt.8 Nettet tilbyder
for visse forholdsvist enkle sager borgerne og virksomhederne en hurtig og effektiv
problemløsning som alternativ til en formel klagesag hos Kommissionen. SOLVIT har kun
været i drift i få måneder, men starten har været lovende, og der meldes allerede om flere
gode resultater. Kommissionen og medlemsstaterne arbejder hårdt på at gøre nettet kendt,
så det får sager til behandling. Når SOLVIT har behandlet nok sager til at gøre status over
resultaterne, vil Kommissionen aflægge beretning om nettets og medlemsstaternes
resultater i resultattavlen.

                                               

8 Nærmere oplysninger om SOLVIT findes på:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm.
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C. Europæiske standarder

Europæiske standarder er kerneelementer i det indre marked. De spiller en afgørende rolle,
når det gælder om at reducere de barrierer, der står i vejen for virksomheder, som vil sælge
deres varer og tjenesteydelser i hele EU.

Resultattavlen har hidtil primært været koncentreret om "harmoniserede standarder"9, som
skal understøtte direktiverne efter den nye metode. Europa-Kommissionen giver i reglen de
europæiske standardiseringsorganer CEN, ETSI og CENELEC10 mandat til at udvikle disse
harmoniserede standarder. For producenterne er de et nyttigt redskab til at godtgøre, at
deres produkter er i overensstemmelse med de europæiske regler. Er et produkt fremstillet i
overensstemmelse med en harmoniseret standard, skal alle medlemsstater give det fri
adgang til markedet.11

Langt de fleste europæiske standarder bliver dog udviklet på industriens eget initiativ uden
mandat fra Europa-Kommissionen. Som følgende figur viser, er standardiseringsarbejdet på
industriens initiativ vokset i nogenlunde samme takt som standardiseringsarbejdet efter
mandat fra Kommissionen.

Figur 14: Antallet af disponible standarder er steget markant i de sidste ti år

Note: Antallet af disponible "europæiske standarder" pr. 1. september 2002, dvs. europæiske standarder
(EN) eller tilsvarende: ETS (europæiske telestandarder – kun ETSI), TBR (teknisk basis for

                                               

9 For nemheds skyld forstås der ved "harmoniserede standarder" i resultattavlen standarder, der
offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

10 Det Europæiske Standardiseringsråd (CEN), Det Europæiske Institut for Telestandarder (ETSI) og Det
Europæiske Standardiseringsudvalg for Elektroteknik (CENELEC).

11 Resultattavle nr. 10 indeholder en oversigt over standardisering og tekniske handelsbarrierer. Nærmere
oplysninger om standardisering efter den nye metode findes på: http://www.newapproach.org/.
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regelfastsættelse – kun ETSI) og HD (harmoniseringsdokument – kun CENELEC). Definitionerne
varierer lidt mellem de enkelte europæiske standardiseringsorganer.
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Figur 15: Standardiseringsarbejdet udgår primært fra industrien, viser den
forholdsvist lave andel af harmoniserede standarder

Note: De harmoniserede standarders andel (i %) af det samlede antal europæiske standarder (EN eller
tilsvarende), efter organ.

Figurerne ovenfor gør op med myten om, at det er "Bruxelles-bureaukratiet", der påtvinger
industrien europæiske standarder. De sidste ti års kraftige stigning i antallet af disponible
europæiske standarder siden 1992 viser tydeligt, at der er en konstant efterspørgsel efter
europæiske standarder, og at efterspørgslen i høj grad udgår fra industrien selv. Dette er
ikke overraskende, for enhver europæisk standard - hvad enten den er "harmoniseret" eller
ej - erstatter et utal af forskellige nationale standarder. Effektivitetsgevinsterne ved
grænseoverskridende transaktioner er åbenlyse. Desuden er det også til fordel for de
offentlige myndigheder, som får lettere ved at varetage deres rolle i forbindelse med
markedsovervågning, når én standard erstatter mange standarder.

Ikke overraskende finder ca. 80 % af standardiseringsarbejdet i dag sted på europæisk plan
og ikke på nationalt plan. Harmoniserede standarder, der primært udarbejdes efter mandat
fra Europa-Kommissionen, tegner sig for kun ca. 16 % af alle europæiske standarder og for
endnu mindre i telesektoren, som ETSI står for, og hvor udviklingen går stærkt. Med de
hurtige tekniske fremskridt er det nok så vigtigt rettidigt at have standarder, så man får
størst mulig nytte af det europæiske standardiseringsarbejde.

Kommissionen vil også fremover følge opfyldelsen af de mandater, den har givet til at
udarbejde harmoniserede standarder. Det sker bl.a., fordi de europæiske
standardiseringsorganer modtager støtte til at udarbejde standarderne. Desuden er
hensigtsmæssige standarder det bedste middel til at sikre, at virksomhederne kan drage fuld
fordel af EU-lovgivningen, og at den fungerer optimalt.

Ser man nærmere på fremskridtene på enkelte områder, viser det sig, at der er både positive
og negative resultater.
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Figur 16: Standardiseringsarbejdet med visse direktiver - f.eks. direktivet om
medicinsk udstyr - er nået langt, mens der stadig er lang vej igen inden
for elevatorer og byggevarer

Note: Endnu ikke vedtagne standarder (de europæiske standardiseringsorganers nuværende
arbejdsprogram, som også omfatter revision af eksisterende standarder) og vedtagne standarder, der
er offentliggjort for visse vigtige direktiver. Tallene i parentes angiver, hvornår det tilsvarende
direktiv efter den nye metode blev vedtaget. Situationen pr. 1. september 2002.

Det kan tage lang tid at udarbejde nye standarder12, men som figur 16 viser, varierer den
tid, det tager at udvikle dem, betydeligt alt efter sektor. Som eksempel kan nævnes, at
direktivet om radio- og teleterminaludstyr blev vedtaget i 1999 - og tre år senere forelå
næsten 80 % af de tilhørende standarder. Til sammenligning kan nævnes, at direktivet om
byggevarer blev vedtaget i 1989 - og tretten år senere er 88 % af de foreskrevne standarder
stadig ikke vedtaget. Casestudierne i resultattavle nr. 10 tyder på, at en af de faktorer, der
har indflydelse på, hvor hurtigt en standard bliver vedtaget, er, om den efterlyses af
industrien.

Hvor hurtigt harmoniserede standarder bliver vedtaget, er en vigtig faktor, når det gælder
om at skabe velfungerende regler for det indre marked. Trods nogen fremgang på det
seneste kan man således ikke med det tempo, der er i vedtagelsen i dag, regne med, at
programmet for byggevarestandarder er afsluttet før 2007. Der vil derfor også fremover i
resultattavlen blive set på, hvilke fremskridt der gøres på dette og andre områder, som er
afgørende for det indre markeds funktion.

                                               

12 Se resultattavle nr. 9: CEN har sat sig som mål at forkorte den gennemsnitlige udviklingstid til tre år,
dvs. mere end en halvering.
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2. TI ÅRS INDRE MARKED UDEN GRÆNSER. DE EUROPÆISKE
VIRKSOMHEDERS OG BORGERES SYNSPUNKTER

Det endelige mål med det indre marked er at give borgerne og virksomhederne konkrete
fordele. Næsten ti år efter afslutningen af programmet for det indre marked bør fordelene så
småt slå igennem. Det bedste middel til at fastslå, om det er tilfældet, er ved at spørge
borgerne og virksomhederne selv. Kommissionen har derfor gennemført to uafhængige
undersøgelser, en blandt virksomhederne og en blandt borgerne.13 Begge undersøgelser
blev gennemført mellem august og september 2002.

A. Virksomhedernes synspunkter

Den første undersøgelse omfattede 5 900 virksomheder i alle femten medlemsstater og fra
flere sektorer.14 Der var tale om både små (dvs. med 10-49 ansatte), mellemstore (dvs. med
50-249 ansatte) og store virksomheder (dvs. med 250 eller flere ansatte). Der indgik både
eksportvirksomheder og ikke-eksporterende virksomheder.

Programmet for det indre marked - dets samlede virkninger

Undersøgelsen viser, at virksomhederne i EU generelt ser positivt på det indre marked og
den effekt, det har på deres aktiviteter. Næsten halvdelen (46 %) mener, at det indre
marked samlet betragtet har haft en positiv effekt på virksomheden. 42 % mener, at det
ikke har haft nogen effekt. Kun få (bare 11 %) mener, at det har haft en negativ effekt.

Bag dette generelle billede skjuler der sig store forskelle mellem de enkelte medlemsstater.
Som figur 17 viser, er virksomhederne i Det Forenede Kongerige mindst positive over for
det indre marked: Blot 26 % af dem mener, at det har haft en positiv effekt på
virksomheden. I to af de andre større medlemsstater – Tyskland og Frankrig – er det også
forholdsvist få virksomheder, der mener, at det har haft en positiv effekt (hhv. 42 % og
35 %). Virksomhederne i de mindre medlemsstater er generelt mere begejstrede for det
indre marked: Over 69 % af virksomhederne i Irland og Grækenland mener, at det har haft
en positiv effekt. Det afspejler muligvis den særlige betydning, som handelen med andre
medlemsstater har for virksomheder, hvis hjemmemarked er forholdsvist lille. Samtidig må
det dog konstateres, at virksomhederne i Italien, en anden større medlemsstat, også er
positive over for det indre marked: 68 % mener, at det har haft en positiv effekt.

                                               

13 Nærmere oplysninger og tekniske enkeltheder om undersøgelserne findes på:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm.

14 Bygge-, industri-, handels- og servicesektoren.
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Figur 17: Virksomhederne i de mindre EU-lande ser generelt mere positivt på det
indre marked

Note: Andelen (i %) af virksomheder, der mener, at det indre marked samlet set har haft en overvejende
eller meget positiv (negativ) effekt. (Svar som "ingen effekt" eller "ved ikke" er ikke medregnet.)

Der er også store forskelle alt efter virksomhedens størrelse. Som figur 18 viser, mener
næsten halvdelen (44 %) af de mindre virksomheder, at det indre marked har haft en positiv
effekt på deres aktiviteter. For de mellemstore virksomheder er det 55 %. Mest positive er
dog de store virksomheder: 67 % af dem mener, at det indre marked har haft en positiv
effekt.

Figur 18: Større virksomheder er mere positive over for det indre marked

Note: Andel (i %) af virksomheder, der mener, at det indre marked samlet set har haft en positiv eller
negativ effekt. (Svar som "ingen effekt" eller "ved ikke" er ikke medregnet.)

En stor andel af virksomhederne af enhver størrelse mærker den øgede konkurrence på
hjemmemarkedet. Over 40 % har registreret en øget konkurrence fra virksomheder i andre
medlemsstater, mens blot 2 % angav, at konkurrencen med disse virksomheder er aftaget.
Interessant nok lader virksomhederne også til at opleve stærkere konkurrence fra deres
indenlandske konkurrenter: 46 % angav, at konkurrencen fra disse virksomheder er øget.
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Som man kunne forvente, har mange virksomheder reageret på den skærpede konkurrence
ved at øge effektiviteten. Figur 19 viser, at 25 % af de mindre virksomheder, 29 % af de
mellemstore virksomheder og 39 % af de større virksomheder mener, at det indre marked
har medvirket til den produktionsstigning, de har oplevet. Hhv. 7 %, 6 % og 2 % mener, at
det har bidraget til et fald i deres produktivitet.

Nogle virksomheder har formentlig måttet øge produktiviteten for at kunne overleve.
Figur 19 viser dog, at den øgede produktivitet for manges vedkommende har resulteret i
øget fortjeneste: 21 % af de mindre virksomheder, 24 % af de mellemstore virksomheder
og 33 % af de større virksomheder mener, at det indre marked har bidraget til den øgede
fortjeneste, de har haft. Hhv. 59 %, 56 % og 51 % mener, at det ikke har haft nogen effekt.

Undersøgelsen viser desuden, at 18 % af de mindre virksomheder, 23 % af de mellemstore
virksomheder og 31 % af de større virksomheder mener, at det indre marked har bidraget
til øget beskæftigelse i virksomheden. Hhv. 69 %, 65 % og 57 % angav, at det ikke har haft
nogen effekt.

Figur 19: Større virksomheder synes at have større fordel af det indre marked

Note: Andelen (i %) af virksomheder, der mener, at det indre marked har bidraget til en øget
produktivitet, fortjeneste og beskæftigelse.

Større virksomheder ser mere positivt på det indre marked og den effekt, det har på
produktiviteten, fortjenesten og beskæftigelsen. En stor andel (36 %) af alle virksomheder
angav, at det indre marked har medvirket til en nedgang i deres omkostninger til
telekommunikation. Den liberalisering af teleområdet, der blev indledt midt i 1990'erne, er
ved at bære frugt over hele linjen.15 Mange større virksomheder angav desuden, at det indre
marked også har bidraget til en nedgang i deres omkostninger på andre områder, nemlig
omkostningerne til råvarer og komponenter, energi, løn, bankgebyrer og distribution.

                                               

15 Nærmere oplysninger om telekommunikation findes i den syvende rapport om gennemførelsen af EU's
lovpakke for telesektoren (KOM(2001) 706 endelig).

25 29 3921 24 3318 23 31
0

10

20

30

40

50

10-49 50-249 >250

Ansatte

Pr
oc

en
t

Produktivitet Fortjeneste Beskæftigelse



24

28 % af de større virksomheder angav, at det indre marked har resulteret i lavere
enhedsomkostninger for deres produkter. 47 % mener, at det ikke har haft nogen effekt.
Kun 14 % angav, at det har bidraget til en stigning i enhedsomkostningerne. Det tyder på,
at mange større virksomheder har forstået at udnytte stordriftsfordele i det indre marked til
at opnå omkostningsbesparelser.

Det er også tydeligt, at de større virksomheder bedre har formået at udnytte mulighederne i
de nye markeder end de mindre virksomheder. Figur 20 viser, at næsten lige mange
virksomheder af enhver størrelse mener, at det indre marked har bidraget til en øget
omsætning i deres eget land, men at næsten dobbelt så mange store som små virksomheder
mener, at EU har sat skub i salget til andre medlemsstater (og til tredjelande).

Figur 20: En positiv effekt på omsætningen

Note: Andel (i %) af virksomheder, der mener, at det indre marked har bidraget til et øget salg i deres eget
land, til andre EU-lande eller til tredjelande.

Undersøgelsen viser generelt, at mange virksomheder af forskellig art har nydt godt af det
indre marked, men at det er eksportvirksomhederne, der er mest positive og mener, at de
har haft de største fordele. Som figur 21 viser, mener 76 % af de virksomheder, der
eksporterer til over fem medlemsstater, at det indre marked har haft en positiv effekt på
deres aktiviteter. Over 60 % af disse virksomheder angav, at det har bidraget til deres gode
eksportresultater. Og næsten 37 % af dem mener, at det har medvirket til at øge deres
fortjeneste.
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Figur 21: Eksportvirksomhederne er positive over for det indre marked

Note: Andel (i %) af virksomheder, der mener, at det indre marked har bidraget til et øget salg til andre
EU-lande, at det har bidraget til en øget fortjeneste, eller at det samlet set har haft en positiv effekt.

Virksomhederne blev ikke kun spurgt om det indre markeds samlede effekt på deres
aktiviteter, men blev også bedt om at angive, hvilke tiltag i det indre marked der har haft
størst betydning for dem. Interessant nok var svaret stort set ens for alle typer
virksomheder – både store, mellemstore og små, såvel med som uden eksport. Afskaffelsen
af toldformaliteter og grænsekontrollen blev anset for de vigtigste tiltag, men mange
virksomheder pegede også på de europæiske produktstandarder og momssystemet ved salg
inden for EU.

Tænker virksomhederne mere europæisk i dag?

Sandsynligheden for, at virksomhederne nyder godt af det indre marked, er størst, hvis de
er rede til at tilpasse deres forretningsstrategier til de udfordringer, det indebærer, og også
udnytter de fordele, det fører med sig.

Over halvdelen (56 %) af de små virksomheder angav, at virksomheden i dag tænker mere
europæisk end tidligere på grund af det indre marked. Det samme er tilfældet for 63 % af
de mellemstore virksomheder og 68 % af de større virksomheder.

Spørgsmålene om, hvilken effekt virksomhederne mener, at det indre marked har haft på
bestemte dele af deres forretningsstrategi, har givet flere interessante svar. Som figur 22
viser, angav over 50 % af de små virksomheder, at det indre marked har haft betydning for
deres markedsføringsstrategi. Til sammenligning har kun 40 % af de store virksomheder
denne opfattelse. Heraf kan udledes, at mange store virksomheder allerede havde taget
højde for det større europæiske marked i deres markedsføringsstrategier inden 1992, mens
det for mange mindre virksomheder markerede en ny begyndelse. Det indre marked synes i
højere grad at have påvirket større virksomheders forretningsstrategier på andre punkter:
prissætningen, indkøb i andre medlemsstater og distribution i andre medlemsstater.
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Figur 22: Det indre marked har stor effekt på forretningsstrategien

Note: Andel (i %) af virksomheder, der mener, at det indre marked har haft en stor effekt på deres
forretningsstrategi.

På det udviklingstrin, det indre marked i dag har nået, kunne man forvente, at de større
virksomheder ville forsøge at få en klar europæisk dimension ved at oprette virksomheder i
andre medlemsstater, købe anparter i andre virksomheder i EU, overtage virksomheder og
fusionere eller indgå samarbejdsaftaler med andre virksomheder. Resultaterne af
undersøgelsen bekræfter, at det også sker, og viser, at samarbejdsaftaler er det foretrukne
middel. Som figur 22 viser, angav 43 % af de store virksomheder, at det indre marked har
ansporet dem til at indgå aftaler af denne art. Et mindre (men ikke ubetydeligt) antal angav,
at det indre marked har fået dem til at oprette virksomheder i andre medlemsstater,
investere i virksomheder i andre medlemsstater eller har fået virksomheder i andre
medlemsstater til at investere i deres virksomhed.
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Ved virksomhederne, hvilke rettigheder de har i det indre marked?

Virksomhederne ruster naturligvis kun deres forretningsstrategi til at udnytte mulighederne
i det indre marked, hvis de ved, hvilke muligheder der findes.

Næsten halvdelen (42 %) af respondenterne mener, at de er velinformerede eller meget
velinformerede om, hvilke rettigheder de har i det indre marked. Som figur 23 viser, er det
virksomhederne i Luxembourg, Danmark og Østrig, der føler sig bedst informerede: 69 %,
62 % og 61 % af respondenterne fra disse lande angav, at de føler sig velinformerede eller
meget velinformerede. De tyske, britiske og spanske virksomheder er dårligst informerede:
Kun 34 %, 40 % og 40 % af respondenterne fra disse lande føler sig velinformerede eller
meget velinformerede. Dette lave informationsniveau kan være en del af forklaringen på, at
forholdsvist få tyske og britiske virksomheder mener, at det indre marked har haft en
positiv effekt.

Figur 23: Andel (i %) af virksomheder, der føler sig velinformerede om det indre
marked

Note: Andel (i %) af virksomheder, der føler sig velinformerede eller meget velinformerede om, hvilke
rettigheder de har i det indre marked.

Figur 24 viser, at 58 % af de større virksomheder føler sig velinformerede eller meget
velinformerede om, hvilke rettigheder de har i det indre marked. Til sammenligning er det
46 % af de mellemstore virksomheder og 41 % af de mindre virksomheder, der har denne
opfattelse. Disse forskelle m.h.t. information kan være en del af forklaringen på, at der er
flere større virksomheder, der mener, at de har nydt godt af det indre marked.
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Figur 24: Større virksomheder føler sig bedre informerede om det indre marked

Note: Andel (i %) af virksomheder, der føler sig velinformerede eller meget velinformerede om, hvilke
rettigheder de har i det indre marked.

Konklusionen er, at der må gøres mere for at informere virksomhederne om de rettigheder,
de har i det indre marked, særlig i medlemsstater som Tyskland, Det Forenede Kongerige
og Spanien, hvor informationsniveauet efter alt at dømme er lavt. Der bør navnlig gøres en
indsats for at lukke den informationskløft, der er mellem store og små virksomheder.

Kan man få flere virksomheder til at udnytte de muligheder, der ligger i det indre
marked?

Undersøgelsen viser, at de virksomheder, der eksporterer til andre medlemsstater, er mest
positive over for det indre marked og mener, at de har haft de største fordele. Det rejser et
par vigtige spørgsmål: Hvorfor vælger så mange virksomheder i EU ikke at eksportere, og
hvad kan man gøre for at anspore dem til det?

Som figur 25 viser, angav de fleste ikke-eksporterende virksomheder, at deres produkter
slet ikke er egnede til eksport (41 %), eller at de har nok i den lokale efterspørgsel (50 %).
12 % angav, at de ikke har råd til at eksportere. Det er lidet sandsynligt, at virksomheder,
der har den indstilling, begynder at eksportere i den nærmeste fremtid, og der er formentlig
heller ikke meget, politikerne kan gøre for at få dem til at ændre adfærd.
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Figur 25: Grunde til ikke at eksportere

Note: Andel (i %) af alle respondenter (mulighed for flere svar).

Det er dog værd at bemærke, at 9 % af respondenterne - som det fremgår af figur 25 -
angav, at de gerne ville eksportere, men at de har brug for mere information. 10 % angav,
at de gerne ville eksportere, men frygter eventuelle barrierer. Det tyder på, at man med
øget information og ved at fjerne de resterende barrierer kan få flere virksomheder til at
udnytte de muligheder, der ligger i det indre marked.

Det er skuffende, at over 20 % af respondenterne angav, at de end ikke har overvejet at
eksportere til andre medlemsstater. De fleste ikke-eksporterende virksomheder, der indgik i
undersøgelsen, er ganske vist formentlig forholdsvis små, men de har dog alle mindst ti
ansatte, og det er noget overraskende, at så mange af dem ikke synes at være opsat på at
hæve deres ambitionsniveau og tænke i europæiske baner.

På plussiden tæller, at kun få respondenter (under 5 %) angav, at de tidligere har forsøgt
sig på eksport, men blev afskrækket på grund af de problemer, de stødte på.
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Har virksomhederne ansat medarbejdere fra andre EU-lande?

EU-retten giver arbejdsgiverne mulighed for at udnytte et større europæisk arbejdsmarked
og ansætte arbejdskraft fra andre medlemsstater.16 Ca. 20 % af respondenterne angav, at de
allerede har gjort det. De resterende 80 % blev spurgt, hvorfor de ikke har.

Figur 26 viser, at ca. halvdelen af disse respondenter (45 %) angav, at de får deres behov
dækket af det lokale eller nationale arbejdsmarked. Disse virksomheder har tydeligvis
hverken ønske om eller behov for at ansætte arbejdskraft fra andre medlemsstater.

Figur 26: Strukturelle årsager til den begrænsede import af arbejdskraft

Note: Andel (i %) af alle respondenter (mulighed for flere svar).

Svarene tyder dog på, at i hvert fald nogle af de resterende 55 % gerne ville ansætte
arbejdskraft fra andre medlemsstater. Figur 26 viser desuden, at nogle af de grunde, der
blev anført for ikke at importere arbejdskraft, kun vanskeligt kan ændres af politikerne. Det
gælder f.eks. de jobsøgendes modvilje mod at flytte (af familiære årsager) eller forskelle i
løn og finansielle incitamenter.

Lidt flere virksomheder anførte dog årsager, som kan ændres med de rigtige politiske
tiltag.17 Det gælder bl.a. problemer med udbetalingen af pension, de jobsøgendes dårlige

                                               

16 Europæiske borgere, der ønsker at arbejde i et andet EU-land, og arbejdsgivere, der ønsker at ansætte
udenlandsk arbejdskraft, kan få information og bistand fra Eures-nettet. Nettet omfatter bl.a. offentlige
arbejdsformidlinger, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Partnerskabet koordineres af
Europa-Kommissionen. Se: http://europa.eu.int/eures.

17 Se Kommissionens aktionsplan vedrørende kvalifikationer og mobilitet (KOM(2002) 72 endelig).
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sprogfærdigheder og problemer med at bedømme de jobsøgendes erhvervserfaring og
kvalifikationer.

Et kig ind i fremtiden

83 % af de mindre virksomheder, 90 % af de mellemstore virksomheder og over 92 % af
de større virksomheder mener, at det bør være en afgørende prioritet for EU i fremtiden at
sikre et mere velfungerende indre marked. Det viser, at erhvervsfolk selv ti år efter 1992
erkender, at der fortsat er meget, der må gøres for at få det indre marked til at fungere
bedre, og at politikken for det indre marked derfor også fremover må stå øverst på den
politiske dagsorden.

Virksomhederne blev desuden bedt om at anføre konkrete tiltag, der kan indgå i den
fremtidige politik for det indre marked. Som figur 27 viser, mener de, at det frem for alt bør
sikres, at virksomhederne kan gøre forretninger i hele det indre marked med ét - og ikke
femten - sæt regler. Mange angav også, at der må sikres en loyal konkurrence og en øget
indbyrdes tilnærmelse af de nationale skattesystemer. Den prioriterede rækkefølge var stort
set den samme for alle størrelser virksomheder.

Figur 27: Virksomhederne ønsker ét eneste sæt regler for det indre marked

Note: Andel (i %) af alle respondenter (mulighed for flere svar).

Udnyttelse af mulighederne ved et udvidet indre marked

De fleste virksomhederne forventer, at udvidelsen af EU vil have en primært positiv effekt
på virksomheden. Nærmere bestemt ser 55 % af respondenterne frem til at kunne udnytte
de muligheder, der byder sig på nye markeder. Det gælder ikke kun medlemsstater, der som
Østrig og Tyskland grænser op til kandidatlande. Virksomhederne i Spanien, Italien,
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Grækenland og Sverige er efter alt at dømme dem, der er mest positive over for de nye
muligheder, der snart åbner sig for dem.

B. Borgernes synspunkter

Den anden undersøgelse omfattede 7 500 borgere i alle femten medlemsstater og i
aldersgrupperne 15-25 år til 55 år og derover. Borgerne var udvalgt blandt flere forskellige
socioøkonomiske grupper og bosat i forskellige områder (storbyer, andre byer/byområder
og landdistrikter). Der deltog lige mange kvinder og mænd.

Programmet for det indre marked - dets samlede virkninger

Undersøgelsen viser, at borgerne i EU mener, at det indre marked generelt har haft en
meget positivt effekt på deres hverdag. To tredjedele af borgerne erkender, at det i dag er
lettere at rejse fra en medlemsstat til en anden end for ti år siden. Tre fjerdedele af borgerne
ser positivt på den øgede konkurrence, det indre marked har ført med sig på flere områder,
f.eks. i transport-, tele-, bank- og forsikringssektoren.

Respondenterne mener, at det indre marked generelt har været positivt for forbrugerne.
Som figur 28 viser, mener 80 %, at vareudbuddet er blevet større. 67 % mener, at også
varernes kvalitet er blevet bedre. Der er dog kun 41 %, der mener, at priserne er faldet.

Figur 28: Borgerne ser positivt på det indre marked

Note: Andel (i %) af borgere, der mener, at det indre marked har haft en overvejende eller meget positiv
effekt.

Som figur 29 viser, er der alt efter medlemsstat forskel på, hvilken effekt borgerne mener,
at det indre marked har på priserne. Svarene fra Luxembourg, Det Forenede Kongerige,
Belgien, Frankrig, Sverige og Finland var overvejende positive, mens svarene fra
Grækenland, Nederlandene, Italien, Østrig, Tyskland og Irland var mindre positive.
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Figur 29: Borgernes vurdering af, hvilken effekt det indre marked har på priserne,
varierer betydeligt alt efter EU-land

Note: Andel (i %) af borgere, der mener, at det indre marked har haft en overvejende eller meget positiv
effekt på priserne.

Flere af de observerede forskelle kan forklares. Prisforskellene medlemsstaterne imellem er
blevet mindre i de sidste ti år. Det skyldes primært, at de dyrere lande har nærmet sig EU-
gennemsnittet. Det kan være forklaringen på, at det indre marked betragtes som noget
positivt i lande som Finland og Sverige, hvor priserne generelt er højere. Andre forskelle
skyldes muligvis faktorer, der ikke direkte har nogen sammenhæng med det indre marked. I
Det Forenede Kongerige betyder det stærke pund f.eks., at importerede varer uvægerligt
fremstår som billigere, hvilket kan være en del af forklaringen på de positive svar. Den
mere negative opfattelse i Irland kan simpelt hen skyldes landets forholdsvist høje
inflationsrate i forhold til euroområdet.

Hvor velinformerede er borgerne om deres rettigheder i det indre marked?

Hvis borgerne generelt ser positivt på det indre marked og den effekt, det har på deres
hverdag, bygger denne opfattelse da på et indgående kendskab til og en god forståelse for
det indre marked og de muligheder, det fører med sig? I undersøgelsen blev der anvendt to
forskellige metoder til at finde ud af det. Først blev borgerne spurgt, hvor velinformerede
de mener, de er (figur 30).
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Figur 30: Et flertal af borgere i Østrig, Belgien, Luxembourg, Tyskland og Spanien
føler sig velinformerede

Note: Andel (i %) af borgere, der føler sig velinformerede eller meget velinformerede om, hvilke
rettigheder de har i det indre marked.

For at kortlægge borgernes faktiske viden blev de dernæst spurgt om deres grundlæggende
rettigheder i det indre marked18 (figur 31).

Figur 31: Flest korrekte svar i Frankrig og Luxembourg

Note: Borgerne fik stillet otte spørgsmål om de rettigheder, de har i det indre marked. Gennemsnittet blev
beregnet ved først at addere andelene (i %) af borgere, der gav et korrekt svar på hvert spørgsmål,
og derefter dividere summen med 8.

Figur 30 og 31 tegner et noget blandet billede. I EU som helhed mener lidt under halvdelen
(45 %) af respondenterne, at de er velinformerede eller meget velinformerede. Lidt over
halvdelen (54 %) mener, at de er dårligt informerede eller slet ikke informerede. Det bør

                                               

18 Spørgsmålene vedrørte deres rettigheder m.h.t. arbejdstilladelse, realkredit, bilkøb, boligforsikring,
adgang til sygesikring, akademiske kvalifikationer, produktgaranti og stemmeret.
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sammenholdes med resultaterne af de spørgsmål, hvor respondenterne i gennemsnit
besvarede lidt over halvdelen korrekt (52 %).

Der er kun små forskelle medlemsstaterne imellem. Resultaterne viser, at blot 38 % af de
franske respondenter mener, at de er velinformerede eller meget velinformerede (kun
undergået af Italien med 33 %). Da borgerne blev spurgt om, hvilke rettigheder de har, var
det imidlertid franskmændene, der i gennemsnit klarede sig bedst. 61 % af de østrigske
respondenter mener, at de er velinformerede eller meget velinformerede. Det var den
højeste andel blandt alle medlemsstater, men ved spørgsmålene var de gennemsnitlige
resultater ikke ekstraordinære (51 %). Grækenland klarede sig gennemsnitligt dårligst ved
spørgsmålene (41 %). Det stemmer overens med grækernes egen opfattelse: De fleste
græske respondenter (59 %) mener, at de er dårligt informerede eller slet ikke informerede.

Samlet set tyder disse resultater på, at der er meget at gøre endnu, og at de offentlige
myndigheder på EU-plan og i medlemsstaterne må øge indsatsen for at oplyse borgerne om
de rettigheder, der er forbundet med det indre marked.

Udnytter borgerne de muligheder, der ligger i det indre marked?

Det indre marked giver borgerne flere vigtige nye muligheder – for at bosætte sig, arbejde
eller studere i en anden medlemsstat eller for at handle varer og tjenesteydelser på tværs af
grænserne. Spørgsmålet er, hvor mange borgere der gør brug af disse muligheder eller er
rede til det, og hvad det kan betyde.

Undersøgelsen tegner et blandet billede. Det første spørgsmål er, hvor mange borgere der
helt sikkert eller formentlig er rede til at tage til en anden medlemsstat for at købe en vare
eller tjenesteydelse.

Det er interessant at sammenholde dette med den fremtidige priskonvergens i EU. Der har
siden 1992 været en høj grad af konvergens, om end der de senere år synes at være sket en
stagnation. Det vil vise sig, om forbrugerne – nu hvor euroen har gjort det nemmere at
sammenligne priser i eurolandene - i stort tal vil handle i andre medlemsstater, så
konvergensprocessen kommer i gang igen.

Undersøgelsen viser, at lidt over halvdelen af respondenterne (53 %) helt sikkert eller
formentlig vil overveje at tage til en anden medlemsstat for at købe en vare eller
tjenesteydelse, hvis den er billigere eller bedre. Tallet er højere for Luxembourg (74 %) og
Det Forenede Kongerige (66 %), hvilket for Det Forenede Kongeriges vedkommende
muligvis afspejler forskellene i afgiftsniveau (for alkoholiske drikke19 og cigaretter) eller
vekselkurserne.

Det er efter alt at dømme lidet sandsynligt, at vi fremover vil se en stor stigning i denne
andel, uanset hvad politikerne gør. Figur 32 viser, at flertallet af dem, der angav, at de helt
sikkert eller formentlig ikke er rede til at tage til en anden medlemsstat for at købe en vare
eller tjenesteydelse, pegede på rejseudgifter, sprogproblemer og den tid, det tager, som de

                                               

19 Lande med høje punktafgifter - som f.eks. Det Forenede Kongerige - har en stor privat import, viste
resultattavle nr. 10.
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største barrierer. Ingen af disse faktorer kan afhjælpes umiddelbart af politikerne. De
faktorer, politikerne har lettere ved at påvirke, f.eks. de administrative omkostninger,
eftersalgsservice eller håndhævelsen af forbrugernes rettigheder, synes mindre vigtige.

Figur 32: Grunde til ikke at handle i andre EU-lande

Note: Andel (i %) af alle respondenter, der ikke ville tage til et andet EU-land for at købe en vare eller
tjenesteydelse (mulighed for flere svar).

Det er usandsynligt, at andelen kommer til at stige, men 53 % er dog ret mange. Selv om
over halvdelen af den voksne befolkning helt sikkert eller formentlig er rede til at tage til en
anden medlemsstat for at købe varer eller tjenesteydelser, vil der formentlig også fremover
kun være tale om en brøkdel af den samlede handel.

Grænseoverskridende handel er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at man også fysisk skal
passere grænsen - det kan ske online. Da de fleste respondenter bekymrer sig mere om den
tid og de omkostninger, det er forbundet med, end om forhold som håndhævelsen af deres
rettigheder som forbrugere, tyder det på, at den grænseoverskridende handel meget vel
kunne videreudvikles over internet.

Man bør desuden huske på, at impulserne til større priskonvergens primært kommer fra
andre faktorer, bl.a. den skærpede konkurrence på hjemmemarkedet som følge af en øget
import fra andre medlemsstater og et øget antal filialer af virksomheder fra andre
medlemsstater. For at sætte skub i denne udvikling bør der fortsat gøres en indsats for at
nedbryde handels- og etableringsbarrierer.

Respondenterne blev også spurgt, om de ville flytte til en anden medlemsstat for at studere
eller arbejde. Kun 6 % har allerede gjort det. 67 % har aldrig overvejet det. 15 % overvejer
at flytte en gang i fremtiden, og yderligere 11 % angav, at de har overvejet det, men at de
siden har opgivet tanken. Som figur 33 viser, er de fleste gået bort fra tanken af familiære
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årsager og på grund af sprogbarrierer, men også på grund af utilstrækkelig information20 og
problemer med at finde et egnet job. Nogle af disse faktorer kan politikerne afhjælpe ved
foranstaltninger.

Figur 33: Grunde til at opgive tanken om at flytte til et andet EU-land

Note: Andel (i %) af alle respondenter, der har overvejet at bo i et andet EU-land, men som har opgivet
tanken (mulighed for flere svar).

Kun et lille mindretal af respondenter (6 %) angav, at de allerede har tegnet en forsikring
eller optaget et realkreditlån i en anden medlemsstat eller overvejer det. Det viser, at
borgerne - trods euroen, som har fjernet mange af ulemperne ved at købe finansielle
produkter i andre medlemsstater, og trods den senere tids øgede integration af de finansielle
markeder i EU - stadig er meget tilbageholdende med at udnytte de muligheder, der byder
sig.

Figur 34 viser, at 36 % af dem, der aldrig har overvejet at tegne en forsikring eller optage
et realkreditlån i en anden medlemsstat, eller som har overvejet det, men siden valgte ikke
at gøre det, anførte en utilstrækkelig information om de eksisterende muligheder som
vigtigste eller næstvigtigste årsag til den beslutning, de havde truffet. Det stemmer overens
med resultaterne af spørgsmålene: Kun få svarede korrekt på spørgsmålene om muligheden
for at købe sådanne produkter i andre medlemsstater. Af andre årsager blev nævnt
sproglige barrierer og frygten for problemer i forbindelse med de administrative

                                               

20 Det nævnes i Kommissionens aktionsplan vedrørende kvalifikationer og mobilitet (KOM(2002) 72
endelig), at der skal oprettes et websted med oplysninger om mobilitet.
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formaliteter, de skattemæssige konsekvenser eller håndhævelsen af ens rettigheder som
forbruger.

De fleste af disse respondenter (64 %) er imidlertid slet ikke interesserede i at købe den
slags produkter i andre medlemsstater. Det vidner muligvis blot om, at nærhed og
sikkerhed - når det gælder finansielle tjenesteydelser - stadig har stor betydning, og at
virksomheder, der ønsker at gøre sig gældende på markedet i en anden medlemsstat, gør
klogt i at etablere en filial i landet.

Figur 34: 64 % ønsker ikke at tegne en forsikring eller optage et realkreditlån i et
andet EU-land

Note: Andel (i %) af alle respondenter, der ikke ville tegne en forsikring eller optage et realkreditlån i et
andet EU-land (mulighed for flere svar).
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3. INDEKSET FOR DET INDRE MARKED 1992-2002

Kommissionen offentliggjorde første gang et indeks for det indre marked i resultattavlen fra
november 2001. Indekset er en sammensat indikator for, hvordan det indre marked
fungerer. Kommissionen lovede dengang, at indekset ville blive evalueret og revideret.
Indekset for 2002 er således mærkbart forbedret i forhold til indekset for 2001.21

Formålet med indekset for det indre marked er at måle, hvilke virkninger politikken for det
indre marked i ordets videste forstand har, dvs. med hensyn til den frie bevægelighed for
varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft i EU. Det bør mere ses som et billede af
virkeligheden end som en nøjagtig videnskabelig beskrivelse.

Det reviderede indeks er koncentreret om et sæt indikatorer, der skal bruges til at måle
virkningerne af politikken for det indre marked. Formålet med revisionen var at gøre det
nye indeks til et bedre mål for "kerneaktiviteterne" i det indre marked. Visse variabler, der
har sammenhæng med det indre marked i videre forstand (f.eks. drivhusgasemissioner, der
indgik i indekset for 2001), er derfor ikke medtaget i det reviderede indeks.

Indekset for 2002 er beregnet som den vægtede sum af 12 basisindikatorer, hvis relative
betydning22 blev fastlagt i samråd med medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for det
Indre Marked (IMAC), den arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra medlemsstaterne,
der rådgiver Kommissionen i spørgsmål vedrørende det indre marked.

                                               

21 Kommissionens Fælles Forskningscenter fortjener en tak for de mange ressourcer, det har investeret i
at beregne indekset og forbedre metoden. En udførlig rapport om metoden og beregningen af indekset
findes på:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm.

22 Se nærmere enkeltheder i bilaget. Variablerne "arbejdskraft fra andre EU-lande", "værdi af
pensionsfondsaktiver", "forholdet mellem udlånsrente og indlånsrente for privatkunder" og
"posttakster" nævnes - da de tillægges meget lille vægt - ikke i analysen af, hvilke faktorer der påvirker
indekset. De indgår dog altid i beregningen af selve indekset.
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Figur 35: EU-landene valgte handel inden for EU, offentlige kontrakter,
udenlandske direkte investeringer, prisen for forsyningspligtydelser og en
lavere statsstøtte som vigtigste indikatorer for det indre marked

Note: Variablernes gennemsnitlige vægt ifølge EU-landene (undtagen Luxembourg). Hvert EU-land blev
bedt om at udpege vigtige variabler og fordele 100 point på variablerne. Alle EU-lande har samme
vægt i det samlede gennemsnit og i indekset.

Nu hvor tiårsdagen for skæringsåret 1992 for programmet for det indre marked nærmer
sig, har Kommissionen fundet det på sin plads at kortlægge, hvilke fremskridt der er opnået
siden 1992. Indekset tyder på, at der løbende er sket fremskridt i retning af de ønskede
virkninger af politikken for det indre marked. Der er tale om en forbedring på ca. 40 % i
det samlede resultat for EU.

Figur 36: Stor fremgang siden 1992

Det kan være nyttigt at se nærmere på nogle af de faktorer, der påvirker den takt, hvormed
indekset stiger. De to variabler, der har den mest positive effekt23 på indeksstigningen, er

                                               

23 Effekten er resultatet af både variablens betydning og udviklingen gennem tiden.
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de udenlandske direkte investeringer (UDI) og værdien af offentlige kontrakter.
Variablerne for prisen for gas og handelen inden for EU har den mindst positive effekt på
indekset. Disse kvantitative mål stemmer overens med en intuitiv opfattelse af, hvordan det
indre marked har udviklet sig de sidste ti år. Udbudsreglerne har fået medlemsstaterne til at
offentliggøre flere af deres kontrakter. Handelen inden for EU, som allerede var betragtelig
i 1992, er blevet suppleret med, at virksomhederne i stigende grad lægger vægt på at
investere i en europæisk produktionsbase. Der har desuden kunnet iagttages forskellige
udviklingstendenser i retning af en åbning af visse markeder for forsyningspligtydelser –
fremgangen har f.eks. været større i telesektoren end i energisektoren:

Har trukket indekset op* Har trukket indekset ned*

UDI, offentlige kontrakter Pris for gas, handel inden for EU

EU's indeks for indre marked beregnes ved, at dataene for de enkelte medlemsstater
aggregeres. Selv om alle data ikke foreligger for alle medlemsstater, gør det det muligt at
fastslå, hvor meget indekset er steget for den enkelte medlemsstat. Det er dog ikke muligt
at opstille medlemsstaternes relative resultater i det indre marked i rangorden. En hurtig
stigning i indekset kan blot være udtryk for, at en medlemsstat begyndte på et lavt niveau,
og en langsom stigning kan vel være udtryk for, at en medlemsstat begyndte på et niveau,
der gav meget lidt plads til yderligere forbedringer. Man kan dog se, hvor meget indekset er
steget for hver enkelt medlemsstat siden 1992 – og fastslå, hvilke variabler der får indekset
til at gå op eller ned.

Figur 37: Indekset for Finland, Spanien, Italien, Sverige og Østrig er steget langt
mere end indekset for EU som helhed

Note: Indeks for ændringen i % i forhold til referenceåret 1992 (= 100).

Fodnote * Det skal forstås i forhold til udviklingen af de øvrige variabler. En variabel kan trække indekset
ned, selv om variablen absolut set stiger – i så fald ligger stigningen blot under den gennemsnitlige
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stigning. En variabels betydning som positiv eller negativ "drivkraft" afhænger både af denne variabels
vægt og faktiske værdier.

Fire af de fem medlemsstater, hvis indeks er vokset hurtigst i de sidste ti år, er forholdsvist
nye medlemsstater. Tre tiltrådte EU i 1995 - og Spanien i 1986. Den hurtigere stigning i
deres indeks afspejler muligvis, at de hurtigt er blevet integreret på det økonomiske plan,
og at de har indført og anvender visse EU-regler (statsstøtte, offentlige kontrakter), som
ikke fandt anvendelse forud for tiltrædelsen. Den nævnte gennemsnitlige stigning i indekset
for Italien synes at være et resultat af de kernefaktorer, der er angivet i følgende skema, og
et fald i prisen for teleydelser.

Har trukket indekset op* Har trukket indekset ned*

Finland UDI, statsstøtte Handel inden for EU, pris for
teleydelser

Spanien UDI, offentlige kontrakter Pris for gas, relativt prisniveau

Sverige Offentlige kontrakter, pris for el Pris for teleydelser, relativt
prisniveau

Italien Statsstøtte, offentlige kontrakter Pris for gas, pris for el

Østrig Offentlige kontrakter, pris for
teleydelser

Relativt prisniveau, statsstøtte

Figur 38: Vækstraten for indekset for Frankrig, Tyskland, Luxembourg, Belgien og
Nederlandene er stort set den samme som for indekset for EU

Note: Indeks for ændring i % i forhold til referenceåret 1992 (= 100).
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Disse lande tilhører alle gruppen af medlemsstater, der grundlagde EU, og det forekommer
ikke usædvanligt, at vækstraten for deres indeks stort set er den samme som for indekset
for EU, eftersom de allerede havde gennemført mange af reglerne for det indre marked
inden 1992. Priserne for forsyningspligtydelser synes at have spillet en afgørende rolle for
udviklingen i disse landes indeks.

Har trukket indekset op* Har trukket indekset ned*

Frankrig Offentlige kontrakter, UDI Pris for gas, relativt prisniveau

Tyskland Pris for teleydelser, pris for el Pris for gas, handel inden for EU

Luxembourg Pris for teleydelser, offentlige
kontrakter

Pris for gas, relativt prisniveau

Belgien Offentlige kontrakter, handel inden
for EU

Pris for el, pris for gas

Nederlandene Pris for teleydelser, offentlige
kontrakter

Pris for el, pris for gas

Figur 39: Indekset for Portugal, Grækenland, Danmark, Det Forenede Kongerige
og Irland er steget langt mindre end indekset for EU som helhed

Note: Indeks for ændring i % i forhold til referenceåret 1992 (= 100).

Indekset for Grækenland og Portugal steg lidt hurtigere end indekset for EU frem til 1998.
Derefter er indekset for disse to lande faldet - både i forhold til indekset for EU og absolut
set. Indekset for Det Forenede Kongerige og Irland steg mere eller mindre i samme takt
som indekset for EU frem til 1997. Derefter var stigningen væsentligt langsommere. Det
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skyldes primært, at prisvariabler i indekset anvendes til at måle fremskridtene inden for
forsyningspligtydelser i det indre marked og til at måle de relative prisniveauer. Alle priser
er udtrykt i euro. Indekset for Det Forenede Kongerige er derfor stærkt påvirket af
ansættelsen af pundets værdi, mens indekset for Irland påvirkes af, at landet har en anden
inflationsrate end resten af euroområdet.

Har trukket indekset op* Har trukket indekset ned*

Portugal Pris for el, pris for teleydelser Statsstøtte, offentlige kontrakter

Grækenland Statsstøtte, offentlige kontrakter Handel inden for EU, relativt
prisniveau

Danmark Offentlige kontrakter, UDI Pris for el, statsstøtte

Det
Forenede
Kongerige

UDI, offentlige kontrakter Relativt prisniveau, pris for gas

Irland Offentlige kontrakter, pris for
teleydelser

Relativt prisniveau, pris for gas
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BILAG: INDEKSET FOR DET INDRE MARKED – VARIABLER OG KILDER

Variabel Kilde Vægt* Fortegn* Forklaring

Sektor- og ad hoc-statsstøtte i %
af BNP

Eurostat* 14 % - Målestok for loyal
konkurrence

Værdi af offentliggjorte
offentlige kontrakter i % af BNP

Eurostat* 13 % + Målestok for åbenhed og
markedsadgang

Pris for teleydelser (10 minutters
lokal, indenlandsk og udenlandsk
samtale)

Eurostat* 9 % - Målestok for markedsåbning
i telesektoren

Pris for el (industri og
husholdninger)

Eurostat* 12 % - Målestok for markedsåbning
i elsektoren

Pris for gas (industri og
husholdninger)

Eurostat* 7 % - Målestok for markedsåbning
i gassektoren

Relativt prisniveau af privat
konsum, herunder indirekte
beskatning
(EU-gennemsnit = 100)

Eurostat* 10 % - Målestok for prisforskelle i
forhold til EU-
gennemsnittet

Udenlandske direkte
investeringer fra tredjelande
(UDI) i % af BNP

Eurostat 12 % + Målestok for fri
bevægelighed for kapital
mellem EU-landene

Handel inden for EU i % af BNP Eurostat 14 % + Målestok for frie
varebevægelser mellem EU-
landene

Et EU-lands erhvervsaktive
befolkning (15-64 år), der
oprindeligt kommer fra andre
EU-lande, i % af den samlede
befolkning

Eurostat 3 % + Målestok for arbejdskraftens
frie bevægelighed mellem
EU-landene

Værdi af pensionsfondsaktiver i
% af BNP

Europa-
Kommissionen, GD for
det Indre Marked

1 % + Målestok for skift fra skatte-
til bidragsfinansierede
pensionsordninger

Forholdet mellem udlånsrente og
indlånsrente for privatkunder

Den Europæiske
Centralbank:
http://www.ecb.int/stats/

4 % - Målestok for banksektorens
effektivitet

Posttakster (20 g
standardforsendelse)

Europa-
Kommissionen, GD for
det Indre Marked

1 % - Målestok for markedsåbning
inden for posttjenester

Noter: Priser og værdier udtrykt i euro.
* Fås gratis på Eurostats websted om strukturelle indikatorer:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-structur-EN&mode=download.
* Vægtning foretaget af EU-landene. Fortegnet angiver, om en stigning af den pågældende variabel
trækker indekset op (+) eller ned (-).


