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VOORNAAMSTE CONCLUSIES

Uitvoering van het wetgevingskader voor de interne markt
• De omzettingsachterstand is aanzienlijk teruggebracht: van 21,4% in 1992 tot 2,1% nu. Nog

maar zes maanden geleden was deze stand echter duidelijk lager, namelijk 1,8%.

• Slechts vijf lidstaten (Zweden, Finland, Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk)
voldoen momenteel aan de doelstelling van de Europese Raad voor het voorjaar van 2003,
namelijk een beperking van de omzettingsachterstand tot 1,5% of minder. Bij drie lidstaten
(Frankrijk, Griekenland en Portugal) is de achterstand meer dan het dubbele van de door de
Europese Raad bepaalde doelstelling.

• Finland is de enige lidstaat die al voldoet aan de andere doelstelling van de Europese Raad,
namelijk omzetting van alle richtlijnen waarvan de omzettingstermijn met twee jaar of meer is
overschreden. Vier lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Griekenland) moeten in de
komende zes maanden nog tien of meer 'oude' richtlijnen omzetten om hieraan te voldoen.

• Het totale aantal inbreukprocedures betreffende de interne markt blijkt moeilijk terug te dringen:
er lopen momenteel meer dan 1 500 zaken. Bijna 30% daarvan staat op het conto van Frankrijk
en Italië, de twee landen waar zich nog steeds de meeste procedures voordoen.

• Alleen Denemarken is erin geslaagd het aantal inbreukprocedures aangaande verkeerde
toepassing van de wetgeving te reduceren met 10% of meer, zoals gevraagd in de Evaluatie van
de strategie voor de interne markt 2002. In de meeste andere landen zijn de aantallen juist
gestegen. De afhandeling ervan neemt in meer dan de helft van de zaken meer dan twee jaar in
beslag, wat het des te belangrijker maakt om voor de oplossing waar enigszins mogelijk andere
wegen te zoeken.

• In tegenstelling tot tien jaar geleden vindt de normalisatie nu hoofdzakelijk op Europees niveau
plaats en het initiatief ervoor ligt voor een zeer groot deel (meer dan 80%) bij het bedrijfsleven.
Op een aantal normalisatieterreinen zijn de ontwikkelingstijden nog altijd lang.

Tien jaar interne markt zonder grenzen. Meningen van bedrijven en
burgers in Europa
• Uit de enquête onder bedrijven komt naar voren dat zeer veel ondernemingen van uiteenlopende

aard voordeel halen uit de interne markt, maar dat de meest enthousiaste voorstanders te vinden
zijn bij de exporterende ondernemingen, die er ook het meeste profijt uit menen te halen. 76% van
de ondernemingen die naar zes of meer andere EU-landen uitvoeren, oordeelde positief over het
effect van de interne markt op hun bedrijf. Meer dan 60% van deze ondernemingen stelde dat de
interne markt hun export had verbeterd, terwijl bijna 37% van mening was dat de markt ook had
bijgedragen aan hun winstgroei.

• Meer dan 80% van de bedrijven was van oordeel dat verbetering van de werking van de interne
markt een eerste prioriteit dient te zijn bij de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie.

• Uit de enquête onder de burgers bleek dat 80% van de Europeanen van mening was dat de
interne markt een positief effect heeft gehad op de beschikbaarheid van producten; 67% meende
dat de productkwaliteit erdoor is verbeterd en 41% maakte melding van een positief effect op de
prijzen. 76% van de burgers oordeelde positief over de toegenomen concurrentie die de interne
markt heeft bewerkstelligd op een aantal terreinen, zoals vervoer, telecommunicatie, bankwezen
en verzekeringsdiensten.

• Meer dan 50% van de burgers zou wel producten in het buitenland willen aanschaffen, maar
reiskosten, lange reisduur, onzekerheid over de service en taalbarrières vormen hier de
voornaamste belemmeringen.
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Internemarktindex 1992 - 2002
• De speciaal ontwikkelde internemarktindex (IM-index) laat zien dat er op het gebied van het

functioneren van de interne markt in de afgelopen tien jaar aanzienlijke voortgang is geboekt (de
index is gestegen van 100 tot 143). Voor Finland, Spanje, Italië, Zweden en Oostenrijk liggen de
groeicijfers verder aanzienlijk boven het EU-gemiddelde.
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INLEIDING

Aan het eind van dit jaar is het tien jaar geleden dat de interne Europese markt zonder
grenzen is gestart. De interne markt is één van de meest gewaardeerde successen van de
Unie. Sommigen schijnen evenwel, misschien als gevolg van de 'magische' grens van 1992,
te denken dat de interne markt inmiddels al lang is voltooid en geen aandacht meer behoeft.
Niets is echter minder waar.

De interne markt zal nooit 'af' zijn. Het streven naar optimalisering van de werking ervan is
een proces, geen eenmalige gebeurtenis. Ook na tien jaar zijn er leemten op te vullen en
barrières te slechten, bijvoorbeeld op het terrein van diensten en belastingen. Bovendien
vereist de technologische vooruitgang dat het juridische kader van de interne markt
voortdurend kritisch wordt bekeken en waar nodig wordt geactualiseerd. En er is de
constante uitdaging van de tijdige en doeltreffende omzetting van dit kader en de
tenuitvoerlegging ervan.

De conclusie moet dus zijn: de interne markt werkt, maar om er het volle profijt van te
hebben zijn voortdurend verbeteringen nodig. Eén markt zonder grenzen - gesteund door
één munt - vormt de onmisbare grondslag voor de toekomstige economische groei binnen
de Gemeenschap. De verdere slechting van nog resterende belemmeringen in de interne
markt en het waarborgen van een doeltreffende werking daarvan moeten eerste prioriteiten
blijven, vandaag evenzeer als tien jaar geleden.

In dit scorebord wordt teruggeblikt op een aantal zaken die in de loop van de afgelopen
tien jaar zijn bereikt1, vooral wat betreft de goede naleving door de lidstaten van de regels
van de interne markt. Er is duidelijke voortgang geboekt bij het terugdringen van de
vertragingen in de omzetting - een positieve ontwikkeling die de laatste tijd evenwel is
onderbroken. Toepassing van de regels blijft in de praktijk echter nog altijd een lastige
zaak. Er lopen momenteel ongeveer 1 500 inbreukprocedures, waarvan de afhandeling
merendeels zeer veel tijd in beslag neemt.

Het scorebord biedt verder een samenvatting van de voornaamste uitkomsten van een door
de Commissie ondersteunde enquête naar de meningen van het bedrijfsleven en de burgers
over de interne markt nu en tien jaar geleden. De resultaten zijn bemoedigend: de
voordelen van de interne markt worden op grote schaal gewaardeerd. Een duidelijke
meerderheid van bedrijven en burgers vraagt om aanvullende stappen die hen in staat stellen
doeltreffender op Europese schaal activiteiten te ontplooien. De interne markt behoort toe
aan de burgers en de bedrijven van de Unie en beleidsmakers moeten gehoor geven aan hun
wensen aangaande de verdere ontwikkeling ervan.

Tot slot is ook een poging gedaan om de ontwikkeling van de interne markt weer te geven
in één 'cijfer': de internemarktindex (IM-index). Anders dan bij onze beoordeling van
omzetting en tenuitvoerlegging van het beleid, gaat het bij deze index om het effect van de
interne markt op basisniveau. Ook hier zijn de uitkomsten in het algemeen positief. Verder
komt naar voren dat de 'nieuwste' lidstaten snel van de interne markt hebben geprofiteerd -
een bevinding die in het licht van de komende uitbreiding van de EU bijzonder welkom is.

                                               
1 De Commissie is van plan begin 2003 een mededeling uit te brengen over hetgeen is bereikt in tien

jaar interne markt zonder grenzen.
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1. TENUITVOERLEGGING VAN HET JURIDISCHE KADER VAN DE
INTERNE MARKT

A. Omzetting in nationale wetgeving

De interne markt is erop gericht een juridisch kader tot stand te brengen voor een Europese
Unie zonder binnengrenzen. De communautaire wetgeving aangaande de werking van deze
markt heeft hoofdzakelijk de vorm van richtlijnen. Voor richtlijnen geldt dat de lidstaten
verplicht zijn deze ten uitvoer te leggen door 'omzettingsmaatregelen' waarmee de nationale
wetgeving wordt aangepast. Dit biedt de lidstaten het voordeel van een zekere mate van
flexibiliteit, wat de inpassing in hun uiteenlopende wetgevingssystemen vergemakkelijkt.

Dit houdt echter voor de lidstaten de verplichting in tijdig en volledig in overeenstemming
met de eisen van de richtlijnen omzettingsmaatregelen aan te nemen, en dit dient door de
Commissie te worden bewaakt. Dit is geen oefening in bureaucratie, maar een
noodzakelijke voorwaarde voor eerlijke concurrentie, het vermijden van onnodige kosten
voor bedrijven en burgers en het scheppen van het vertrouwen dat ten grondslag ligt aan
een doeltreffende interne markt.

Figuur 1: De omzettingsachterstanden zijn in de loop van de laatste tien jaar
aanzienlijk teruggedrongen

Noot: De omzettingsachterstand is gedefinieerd als het aantal internemarktrichtlijnen waarvan nog niet is
meegedeeld dat de omzetting is uitgevoerd, uitgedrukt als percentage van het totale aantal
internemarktrichtlijnen dat binnen de termijn zou moeten zijn omgezet.

Er is al heel veel bereikt sinds 1992, toen gemiddeld één op de vijf richtlijnen door de
lidstaten niet tijdig werd omgezet en voor drie van de vijf richtlijnen gold dat ten minste één
lidstaat niet de noodzakelijke stappen had ondernomen2. De interne markt werd door deze

                                               
2 De fragmentatiefactor bedraagt momenteel 9%, d.w.z. minder dan een op de tien richtlijnen is nog niet

door alle lidstaten omgezet.
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bedroevende praktijken ernstig gefragmenteerd, waardoor burgers en bedrijven in veel
gevallen geen profijt konden halen uit hun nieuwe rechten. De toenemende erkenning van
het belang van tijdige omzetting voor de communautaire economie, de dreiging van
juridische sancties3 en niet in het minst ook de sterke politieke druk van de kant van de
Commissie - onder meer door middel van dit scorebord en de eruit voortvloeiende 'peer
pressure'- hebben het omzettingstempo van de voortgaande gestage stroom van nieuwe
richtlijnen opgevoerd en de interne markt helpen maken tot wat deze nu is.

Over de hele Unie gemeten is de omzettingsachterstand van 1,8% voor het vorige
scorebord gestegen tot 2,1% nu - voor het eerst sinds 1992 is de neerwaartse tendens van
de achterstand onderbroken (zie figuur 1). Slechts vijf lidstaten (Zweden, Finland,
Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) en twee EVA-landen voldoen aan de
door de Europese Raad geformuleerde eis de achterstand tot 1,5% of minder terug te
brengen of binnen die limiet te houden (zie figuur 2). Dit betekent een achteruitgang ten
opzichte van zes maanden geleden, toen ook België en Spanje deel uitmaakten van deze
'kopgroep'. Aangezien in maart 2002 slechts zeven lidstaten aan de door de Europese Raad
gestelde norm voldeden, heeft de Raad op haar bijeenkomst in Barcelona besloten de
termijn tot volgend voorjaar te verlengen4.

Figuur 2: Tweederde van de lidstaten voldoet niet aan de doelstelling van 1,5%

Aantal
richtlijnen 56 48 46 42 40 38 38 34 30 23 21 19 10 9 6

Noot: De situatie op 1 oktober 2002. Momenteel hebben 1475 richtlijnen en 324 verordeningen betrekking
op de interne markt als gedefinieerd in het Verdrag.

                                               
3 Als lidstaten niet aan hun verplichtingen met betrekking tot de omzetting voldoen of als de omzetting

onvolledig of onjuist is, zal de Commissie niet aarzelen passende actie te ondernemen uit hoofde van
artikel 226 van het Verdrag. Zo nodig kan zij hierbij gebruikmaken van de bepalingen van artikel 228
van het Verdrag aangaande het opleggen van sancties.

4 Nadere gerichte acties voor het verbeteren van de omzettingsactiviteiten zijn beschreven in
COM(2002) 278 def. Actieplan "Vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving" van de
Commissie.
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Het is bijzonder zorgwekkend dat lidstaten die zes maanden geleden al het verst van het
halen van de doelstelling verwijderd waren (Frankrijk, Griekenland, Duitsland, Ierland,
Oostenrijk en Portugal), de kloof nog breder hebben laten worden (zie figuur 3). Italië en
België zijn eveneens wat achtergebleven – deze landen merken nu dat omzetting een
blijvende inspanning vergt en dat elke verslapping al snel tot gevolg heeft dat de
achterstand oploopt. In een tijd dat juist extra versnelling nodig is, wordt in deze lidstaten
gas teruggenomen.

Figuur 3: Grotere achterstand van de verst van de doelstelling verwijderde lidstaten

Noot: Wijziging van het aantal nog om te zetten richtlijnen sinds het scorebord van mei 2002. Voorbeeld:
de achterstand van Portugal is met veertien richtlijnen toegenomen (achteruitgang = rood,
verbetering = groen).

Gezien de omvang van de wetgeving die in de komende zes maanden zal worden
goedgekeurd, is het moeilijk voorstelbaar hoe de lidstaten de doelstelling voor voorjaar
2003 kunnen halen zonder daartoe ingrijpende maatregelen te treffen (zie figuur 4).

Figuur 4: Om komend voorjaar de doelstelling van maximaal 1,5% achterstand te
halen, moeten veel lidstaten nog heel wat richtlijnen omzetten

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

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

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

Noot: Huidig aantal richtlijnen dat de lidstaten nog voor eind maart 2003 moeten omzetten.

De Europese Raad van Barcelona heeft tevens voor komend voorjaar een ’zero
tolerance‘-doelstelling geformuleerd voor richtlijnen waarvan de omzettingstermijn al twee
jaar of langer is verstreken. De reden van de vertraging is in deze gevallen meestal niet een
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gebrek aan planning maar is gelegen in fundamentelere problemen, bijvoorbeeld ernstige
politieke weerstand of zelfs onwil om de omzetting door te voeren. Zoals figuur 5 laat zien,
is Finland de enige lidstaat die deze doelstelling heeft gehaald, terwijl Zweden, Portugal,
Nederland en Denemarken er dicht bij zijn. De naar verhouding goede score van Portugal
en Italië op het punt van 'oude' richtlijnen lijkt erop te duiden dat een groot deel van de
totale achterstand bij het omzetten van richtlijnen goed is aan te pakken door het
verbeteren van de planning.

Figuur 5: De meeste lidstaten moeten nog veel doen om in het voorjaar 2003 de
0%-doelstelling bij het omzetten van 'oude' richtlijnen te halen

Noot: Aantal richtlijnen met een omzettingstermijn vóór maart 2001 die uiterlijk in maart 2003 moeten
zijn omgezet om aan de 0%-doelstelling van de Europese Raad te voldoen.

De ’oudste‘ richtlijn die nog niet in alle lidstaten is omgezet, dateert uit 19935. Figuur 6
geeft een overzicht van andere richtlijnen waarvan de meeste al lang geleden omgezet
hadden moeten zijn. Er zijn maatregelen bij die wezenlijk zijn voor de verdere verbetering
van de situatie voor het bedrijfsleven of de consument dan wel aanzienlijk kunnen bijdragen
aan duurzame ontwikkeling. De Unie verliest haar geloofwaardigheid wanneer zij oproept
tot volledige benutting van de mogelijkheden in de sector van de biotechnologie, terwijl
tegelijkertijd negen van haar lidstaten de maatregelen gericht op stimulering van
investeringen en O&O in deze sector meer dan twee jaar na het verstrijken van de
omzettingstermijn nog altijd niet ten uitvoer hebben gelegd. Een positief punt is
daarentegen dat de richtlijn ter bevordering van de interoperabiliteit van het trans-Europese
hogesnelheidsspoorwegsysteem eindelijk door alle landen ten uitvoer is gelegd.

                                               
5 Richtlijn 93/15/EG betreffende explosieven voor civiel gebruik.
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Figuur 6: Bescheiden voortgang met betrekking tot de tien belangrijke richtlijnen
waarvoor in het vorige scorebord extra aandacht is gevraagd

Richtlijn Nog niet omgezet door* Gevolgen
95/46: Bescherming van
persoonsgegevens

F, IRL, L Geen gelijke marktkansen, potentieel
gegevensmisbruik, belemmering van
het vrije informatieverkeer

96/48: Interoperabiliteit van het
trans-Europese hogesnelheids-
spoorwegsysteem

A, FIN, UK Geen gelijke marktkansen,
vertraging van de ontwikkeling van
een geïntegreerd Europees
hogesnelheidsspoorwegsysteem

96/61: Geïntegreerde preventie
en bestrijding van
verontreiniging

B, E, EL, L, UK Geen gelijke marktkansen, potentiële
gezondheids- en milieurisico's

97/7: Bescherming van de
consument bij op afstand
gesloten overeenkomsten

E, L Vertraging van de ontwikkeling van
de elektronische handel

98/5: Permanente uitoefening
van het beroep van advocaat

F, IRL, L, NL Belemmering van het vrije verkeer
van advocaten

98/8: Op de markt brengen van
biociden

D, E, F, L, P Geen gelijke marktkansen, potentiële
gezondheidsrisico's, belemmering
van de handel in deze producten

98/27: Het doen staken van
inbreuken in het raam van de
bescherming van de
consumentenbelangen

B, E, EL, L Geen gelijke marktkansen, negatief
effect op de bescherming van de
consument

98/44: Rechtsbescherming van
biotechnologische uitvindingen

A, B, D, E, F, I, L, NL, P, S Belemmering van innovatie en
onderzoek naar biotechnologische
producten, voortgaande
versnippering en onzekerheid over
het juridische kader

99/36: Vervoerbare
drukapparatuur

D, IRL Belemmering van de handel in deze
producten, potentiële
veiligheidsrisico's

99/94: Beschikbaarheid van
consumenteninformatie over het
brandstofverbruik en de
CO2-uitstoot

D, E, F, I Beperking van de transparantie en de
integratie van de markten,
voortduring van de prijsverschillen

*Noot: Lidstaten waarvan de afkorting is doorgestreept, hebben sinds mei 2002 hun
omzettingsmaatregelen meegedeeld. In de informatie voor het scorebord betreffende het Verenigd
Koninkrijk zijn omzettingen in Gibraltar buiten beschouwing gelaten.

Het is interessant om te zien hoe lidstaten hun nationale omzettingsproces hebben
georganiseerd. Overleg in het Raadgevend Comité voor de interne markt heeft geleid tot
een aantal 'beste praktijken'. Aangeraden werden onder meer de aanstelling van een
nationale coördinator voor de omzetting, die speciaal belast is met deze kwestie, en verder
het vooraf opstellen van planningen, het systematisch meten van de prestaties van
betrokken ministeries en geregelde verslaglegging over de omzetting aan de nationale
volksvertegenwoordiging.

In hoeverre deze werkwijzen in de lidstaten worden toegepast, is weergegeven in figuur 7.
Tussen de toepassing van deze 'beste praktijken' en de prestaties van de lidstaten is geen
duidelijke correlatie aanwijsbaar. Enerzijds zijn er de voorbeelden van Finland en
Denemarken, waar goede resultaten tot stand komen door binnen de normale bestuurlijke
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opzet van de overheid een hoge politieke prioriteit te geven aan de omzetting van de
richtlijnen. Anderzijds worden in Frankrijk en Duitsland, twee landen met een grote
achterstand, alle aanbevolen 'beste praktijken' toegepast. Omdat zij dit echter nog maar
sinds kort doen, is het mogelijk dat het werkelijke effect van de veranderingen pas over
korte tijd zichtbaar wordt. Voorlopig ziet het ernaar uit dat er geen alternatief bestaat voor
een sterke politieke wil om richtlijnen tijdig en juist om te zetten, al kan de doorvoering van
bepaalde procedures nuttig zijn om de politieke wil te vertalen in actie.

Figuur 7: Politieke wil lijkt een belangrijkere factor dan organisatie

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

Nationale coördinatoren x x x x x x x x x x x x

Planning vooraf x x x x x x x x x

Prestatiemeting x x x x x x x x x x

Verslaglegging aan
volksvertegenwoordiging

x x x x x x x x x x

Omzettingsachterstand 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

Noot: Situatie in september 2002 volgens opgave van vertegenwoordigers van de lidstaten in het
Raadgevend Comité voor de interne markt in antwoord op een vragenlijst van de Commissie.
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B. Inbreukprocedures

Burgers en bedrijven kunnen slechts volledig profijt halen uit de verworvenheden van de
interne markt als de Europese wetgeving zowel vlot wordt omgezet als doeltreffend wordt
toegepast. De tiende verjaardag van het opheffen van de grenzen binnen de interne markt is
een passend moment voor een kritische beschouwing van wat er op dit terrein is
gepresteerd en om na te gaan hoe onze dienst aan burgers en bedrijfsleven nog verder te
verbeteren is. Als we het huidige niveau ervan willen handhaven of zelfs verbeteren, zullen
er zeker nieuwe ideeën en nieuwe werkwijzen nodig zijn wanneer de Unie wordt uitgebreid
tot uiteindelijk wellicht 25 landen en 500 miljoen inwoners.

Inbreukprocedures - de meest recente cijfers

Het aantal lopende zaken6 blijft hardnekkig hoog: 1505 – vrijwel ongewijzigd sinds het
scorebord van mei 2002, toen het er 1508 waren. Het laatste jaar is er weinig veranderd in
de totale aantallen en de rangorde van de lidstaten. Nog steeds heeft bijna 30% van alle
zaken betrekking op Frankrijk en Italië.

Figuur 8: Weinig veranderd ten opzichte van een jaar geleden

Noot: Lopende inbreukprocedures op 31 augustus 2002.

Inbreukprocedures - op langere termijn gezien

Op het gebied van de inbreukprocedure heeft zich niet een vergelijkbare significante
verbetering voorgedaan als die welke sinds 1992 bij de omzetting van de wetgeving is
bereikt: het aantal lopende zaken is hier van iets onder 700 in 1992 gestegen tot ruim 1500
nu - een aantal dat de laatste jaren overigens betrekkelijk constant is gebleven. Aan de
uitbreiding met drie nieuwe lidstaten in 1995 is dit niet te wijten, want hun aantallen
behoren tot de laagste in de rij en ze zijn tezamen voor slechts circa 150 in 2002 lopende
zaken verantwoordelijk. Het aandeel van de afzonderlijke lidstaten in het totaal is de laatste
tien jaar overigens ongeveer gelijk gebleven.

                                               
6 De in het scorebord vermelde aantallen inbreukprocedures betreffen non-conformiteit of verkeerde

toepassing van de internemarktwetgeving. Gevallen van te late omzetting (waarbij automatisch
inbreukprocedures worden ingeleid) zijn in het vorige hoofdstuk behandeld.
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Figuur 9: De laatste tien jaar is het aantal inbreukprocedures aanzienlijk
toegenomen

Noot: Lopende inbreukzaken op 31 augustus 1992 en op 31 augustus 2002.

De aantallen lopende inbreukzaken kunnen alleen worden gereduceerd als er ofwel minder
worden ingeleid ofwel het systeem ze sneller weet af te handelen. In figuur 10 is
weergegeven in hoeverre de lidstaten erin slaagden zaken snel op te lossen. De rangorde
van de lidstaten verschilt hier iets van die in het vorige scorebord, maar het gemiddelde
percentage snel opgeloste zaken blijft vrij laag: 35%. Denemarken, Nederland en Portugal
zijn meer dan 10% achteruitgegaan, terwijl Duitsland, Griekenland, Spanje en het Verenigd
Koninkrijk zich in min of meer gelijke mate hebben verbeterd.

Figuur 10: Slechts eenderde van de inbreukzaken wordt snel opgelost

Noot: Aantal zaken dat op 31 augustus 2002 was gesloten, uitgedrukt als percentage van het aantal zaken
dat tussen 1 januari 2000 en 31 december 2001 werd ingeleid.
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In figuur 11 is te zien dat de tijd nodig voor het afhandelen van inbreukzaken aanzienlijk
uiteenloopt.

Figuur 11: De afhandeling van meer dan de helft van alle inbreukprocedures vergt
meer dan twee jaar

Noot: Tijdsverloop in jaren tussen het inleiden van een officiële procedure en de oplossing ervan voor
inbreukzaken met betrekking tot de interne markt die in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31
augustus 2002 zijn gesloten.

Het in figuur 11 geschetste beeld van de oplossing van zaken wordt vooral significant als
zich een plotselinge toename voordoet van het aantal nieuwe zaken. De uitbreiding van de
EU zal onvermijdelijk tot een dergelijke toename leiden, zelfs als de prestaties van de
nieuwe lidstaten op het punt van de interne markt even goed als of beter dan die van de al
deelnemende landen zijn. In figuur 12 is weergegeven hoezeer het aantal te behandelen
zaken zou toenemen als er lidstaten bij komen. Om het effect van de stijging te illustreren,
nemen we aan dat er jaarlijks een constante stroom van bijvoorbeeld 100 extra
inbreukprocedures bijkomt. Dit zou dan na twee jaar leiden tot stijgingen met meer dan 200
en na zes jaar met meer dan 300 lopende zaken.
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Figuur 12: Stijging van het aantal lopende zaken als er jaarlijks 100 extra procedures
worden ingeleid

Noot: Aantal lopende zaken als er elk jaar 100 extra procedures worden ingeleid en daarvoor de
oplossingstermijnen van figuur 11 zouden gelden. (Eenvoudigheidshalve is aangenomen dat alle na
vijf jaar nog lopende zaken in het zesde jaar worden opgelost.)

Om te voorkomen dat de aantallen inbreukprocedures tot niet meer hanteerbare niveaus
oplopen, dienen de Commissie en de lidstaten tijdig maatregelen te treffen. De gemiddelde
tijd die nodig is voor de oplossing van een inbreukzaak is mogelijk terug te dringen door er
zowel bij de Commissie als in de lidstaten meer middelen voor in te zetten, vooropgesteld
dat de ermee belaste rechtbanken voldoende capaciteit hebben. Een veelbelovender aanpak
lijkt evenwel te streven naar het terugdringen van de aantallen inbreukprocedures voor
iedere afzonderlijke lidstaat.

Veel voorstellen in het kortgeleden uitgebrachte actieplan van de Commissie
“Vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving" kunnen indirect bijdragen tot het
terugdringen van het aantal klachten7. Verder worden in het actieplan enkele acties
beschreven die hier van direct nut kunnen zijn. Zo zou elektronische overdracht van
nationale kennisgevingen het aantal procedures wegens te late omzetting kunnen reduceren.
Ook het voorstel om prioriteiten te stellen bij het onderzoeken van mogelijke overtredingen
van de communautaire wetgeving zou het aantal lopende inbreukprocedures kunnen
verlagen. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn het aantal inbreukzaken wegens verkeerde
toepassing van het communautaire recht terug te dringen, want in een aantal gevallen gaat
het daarbij om vergissingen of misverstanden die via andere wegen pragmatisch kunnen
worden aangepakt.

In haar meest recente Evaluatie van de strategie voor de interne markt heeft de Commissie
voor de lidstaten de doelstelling geformuleerd om in de periode tot juni 2003 het aantal
procedures wegens verkeerde toepassing waarbij zij zijn betrokken, met 10% terug te

                                               
7 Als de kwaliteit van de wetgeving bijvoorbeeld zou worden verhoogd door middel van betere

raadpleging en een betere effectbeoordeling, kan daardoor de kans op inbreuken worden verkleind.
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dringen. Het resultaat is tot dusver teleurstellend - alleen Denemarken heeft de doelstelling
van 10% minder lopende zaken over verkeerde toepassing al gehaald. Enkele andere
lidstaten boeken een bescheiden vooruitgang, maar andere zijn juist achteruitgegaan. Bij
Finland en Griekenland is het aantal lopende zaken juist aanzienlijk toegenomen. Zoals de
situatie nu is, lijkt het bescheiden doel van 10% reductie nog ver weg.

Figuur 13: Weinig vooruitgang op het punt van de terugdringing van de aantallen
inbreukprocedures wegens verkeerde toepassing van de wetgeving

Noot: Lopende inbreukzaken wegens verkeerde toepassing van de afgeleide EU-wetgeving (dus
uitgezonderd het Verdragenrecht) op 31 augustus 2002 vergeleken met 28 februari 2002. De
corresponderende cijfers in scorebord 10 zijn niet volkomen vergelijkbaar doordat de
gegevensverzameling is herzien.

De Commissie heeft verder kortgeleden het SOLVIT-net gestart, dat is ontwikkeld om
grensoverschrijdende problemen te helpen oplossen die het gevolg zijn van verkeerde
toepassing van de internemarktwetgeving door overheidsinstanties8. Voor bepaalde
categorieën betrekkelijk eenvoudige zaken kan dit burgers en bedrijven een alternatief
bieden voor het indienen van een formele klacht bij de Commissie waarmee problemen
sneller en doeltreffender kunnen worden opgelost. SOLVIT is nog maar een paar maanden
operationeel, maar de start is veelbelovend en er zijn al enkele successen geboekt. De
Commissie en de lidstaten werken intensief samen om het net meer bekend te maken opdat
er meer klachten langs deze weg worden afgehandeld. Als die stroom eenmaal voldoende is
om conclusies te trekken over de effectiviteit van het net, zal de Commissie over de
uitkomsten en de samenwerking met de lidstaten verslag uitbrengen in het scorebord.

                                               
8 Nadere informatie over SOLVIT is te vinden op:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm
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C. Europese normalisatie

Europese normen zijn instrumenten van essentieel belang in het kader van de interne markt.
Ze spelen een onmisbare rol bij het wegnemen van de hindernissen waarmee bedrijven
worden geconfronteerd wanneer ze hun goederen en diensten binnen de hele Unie willen
aanbieden.

In het scorebord heeft tot dusver vooral de nadruk gelegen op 'geharmoniseerde normen'9,
die in de eerste plaats dienen ter ondersteuning van de 'nieuwe-aanpak'-richtlijnen. De
Europese Commissie verstrekt mandaten voor de ontwikkeling van deze geharmoniseerde
normen veelal aan de Europese normalisatieorganisaties CEN, ETSI en CENELEC10.
Fabrikanten gebruiken ze als eenvoudige methode om aan te tonen dat hun producten
voldoen aan de Europese regelgeving. Als producten overeenkomstig een geharmoniseerde
norm zijn gemaakt, moeten ze vrij worden toegelaten op de markten van alle lidstaten11.

Het overgrote deel van de Europese normen wordt echter ontwikkeld op initiatief van het
bedrijfsleven - zonder dat de Europese Commissie hiervoor mandaten hoeft te verstrekken.
In de onderstaande grafiek is te zien dat de normalisatie op initiatief van het bedrijfsleven
ongeveer even snel is gegroeid als de normalisatie die het resultaat is van mandaten van de
Commissie.

Figuur 14: De laatste tien jaar is het aantal beschikbare normen aanzienlijk
toegenomen

Noot: Stijging van het aantal beschikbare ‘Europese normen’ per 1 september 2002, d.w.z. EN's (Europese
normen, van CEN) en de equivalenten ETS (European Telecommunications Standard – van ETSI),
TBR (Technical Basis for Regulation – van ETSI) en HD (Harmonisation Document – van
CENELEC). De definities verschillen enigszins per normalisatie-instelling.

                                               
9 Eenvoudigheidshalve wordt in dit scorebord de term ‘geharmoniseerde norm’ gebruikt voor alle

normen die worden vermeld in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
10 Europese Comité voor Normalisatie (CEN), Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI),

Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC).
11 Zie scorebord 10 voor een overzicht van normalisatie en technische belemmeringen voor de handel.

Verder biedt de site http://www.newapproach.org/ informatie over normalisatie in het kader van de
nieuwe aanpak.
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Figuur 15: Het betrekkelijk geringe aandeel van de geharmoniseerde normen duidt
erop dat normalisatie hoofdzakelijk op initiatief van het bedrijfsleven
plaatsvindt

Noot: Aandeel van geharmoniseerde normen uitgedrukt als percentage van de totale productie aan
Europese normen (EN en equivalente normen) per organisatie.

Uit deze cijfers blijkt wel hoe onzinnig het verhaal is dat Europese normen worden
opgelegd door de Brusselse bureaucratie. De drastische stijging van het aantal beschikbare
Europese normen sinds 1992 toont duidelijk aan dat er een constante behoefte is aan
Europese normalisatie en dat deze vraag in grote mate uitgaat van het bedrijfsleven zelf.
Dat is geenszins verrassend, want elke Europese norm, of hij nu 'geharmoniseerd' is of niet,
vervangt een veelheid van uiteenlopende nationale normen. De voordelen hiervan voor de
grensoverschrijdende handel liggen voor de hand. En ook de overheden winnen erbij, want
hun rol bij het toezicht op de markt wordt eenvoudiger als één norm diverse andere
vervangt.

Het mag dus niet verrassen dat ongeveer 80% van de normalisatie tegenwoordig op
Europees en niet op nationaal niveau plaatsvindt. Geharmoniseerde normen, die in de
meeste gevallen door de Europese Commissie worden gemandateerd, vertegenwoordigen
slechts circa 16% van alle Europese normen en vormen een nog kleiner aandeel binnen de
'snelle' telecommunicatiesector die door ETSI wordt bediend. Snelle technische voortgang
maakt de tijdige ontwikkeling van normen overigens een nog wezenlijker voorwaarde om
optimaal profijt te kunnen trekken van de Europese normalisatie-inspanningen.

De Commissie bewaakt haar mandaten voor geharmoniseerde normen voortdurend. Deels
omdat de Europese normalisatieorganisaties voor het produceren van deze normen
financieel worden gesteund, maar ook omdat de beschikbaarheid van passende normen de
beste manier is om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven ten volle profiteert van de
Europese wetgeving en dat deze ook volledig aansluit bij de praktijk.

Wanneer we de voortgang binnen bepaalde terreinen wat gedetailleerder bekijken, blijkt het
beeld nogal geschakeerd.
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Figuur 16: Het normalisatiewerk verbonden met bepaalde richtlijnen, bijvoorbeeld
voor medische apparatuur, vordert goed, maar op het gebied van
bijvoorbeeld liften en producten voor de bouw is er nog veel te doen

Noot: Aantallen normen in ontwikkeling (huidige werkprogramma's van de Europese
normalisatieorganisaties, met inbegrip van de herziening van bestaande normen) en goedgekeurde
normen voor enkele belangrijke richtlijnen. De getallen tussen haakjes geven het jaar aan waarin de
desbetreffende 'nieuwe-aanpak'-richtlijn is goedgekeurd. Situatie per 1 september 2002.

De ontwikkeling van nieuwe normen vergt veel tijd12, maar uit figuur 16 blijkt wel dat die
ontwikkelingstijd van sector tot sector enorm uiteenloopt. Zo is de richtlijn over
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE) in 1999 goedgekeurd en
was drie jaar later al bijna 80% van de bijbehorende normen beschikbaar. Anderzijds is de
richtlijn over bouwproducten al in 1989 goedgekeurd en moet nu, 13 jaar later, 88% van de
vereiste normen nog tot stand komen. Uit de casestudies in scorebord 10 is af te leiden dat
de vraag van het bedrijfsleven een belangrijke factor is met betrekking tot de snelheid van
de normontwikkeling.

De snelheid waarmee geharmoniseerde normen beschikbaar komen, is een wezenlijk aspect
bij het volledig operationeel maken van de internemarktwetgeving. Zo kan het
normalisatieprogramma voor bouwproducten ondanks de recent geboekte vooruitgang bij
het huidige tempo nauwelijks voor eind 2007 afgerond zijn. Het scorebord zal dan ook op
terreinen als dit, die zo belangrijk zijn voor de werking van de interne markt, de voortgang
blijven volgen.

                                               
12 Zie scorebord 9: CEN heeft zelf als doelstelling geformuleerd dat de huidige ontwikkeltijd wordt

teruggebracht tot drie jaar, een verbetering van ruim 50%.
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2. TIEN JAAR INTERNE MARKT ZONDER GRENZEN.
MENINGEN VAN EUROPESE BURGERS EN BEDRIJVEN

Het uiteindelijke doel van de interne markt is zowel de burgers als het bedrijfsleven tastbare
voordelen te bieden. Bijna tien jaar na de voltooiing van het internemarktprogramma zou er
van deze effecten al wat merkbaar moeten zijn. De beste manier om na te gaan of dat
inderdaad zo is, is het te vragen aan de burgers en bedrijven zelf. De Commissie heeft
daartoe twee onafhankelijke enquêtes laten uitvoeren, één naar de meningen van bedrijven
en één naar die van de burgers13. Beide enquêtes zijn gehouden in de loop van augustus en
september 2002.

A. Wat vindt het bedrijfsleven?

Bij de eerste enquête zijn 5900 bedrijven ondervraagd, gespreid over alle vijftien lidstaten
en diverse sectoren14. De bedrijven liepen in omvang uiteen van klein (10-49 werknemers)
tot middelgroot (50-249 werknemers) en groot (meer dan 250 werknemers). Zowel
exporterende als niet-exporterende bedrijven zijn ondervraagd.

Het algemene effect van het internemarktprogramma

Uit de enquête blijkt dat de ondernemingen in de hele EU over het algemeen lovend zijn
over de interne markt en het effect ervan op hun bedrijf. Bijna de helft (46%) vond dat het
algemene effect van de interne markt op de handel positief is geweest, terwijl 42% geen
effect heeft geconstateerd. Zeer weinigen (maar 11%) vonden het effect negatief.

Achter dit algemene beeld gaan aanzienlijke onderlinge verschillen tussen de lidstaten
schuil. Zoals figuur 17 illustreert, is het bedrijfsleven in het Verenigd Koninkrijk het minst
enthousiast over de interne markt: slechts 26% van de respondenten achtte de invloed
ervan op hun onderneming positief. Ook in twee van de overige lidstaten - Duitsland en
Frankrijk - was het aantal ondernemingen met een positief oordeel over het effect naar
verhouding laag: 42%, respectievelijk 35%. Dit kan samenhangen met het feit dat voor
bedrijven met een betrekkelijk kleine thuismarkt de handel met andere EU-landen bijzonder
belangrijk is. Anderzijds zijn de bedrijven in Italië, toch ook een grote lidstaat, wel te
spreken over de interne markt: 68% van hen achtte het effect ervan positief.

                                               
13 Nadere informatie en technische bijzonderheden over de enquêtes zijn beschikbaar op:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm
14 Bouw, nijverheid, handel en diensten.
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Figuur 17: Bedrijven in kleinere lidstaten oordelen doorgaans positiever over het
effect van de interne markt

Noot: Het percentage bedrijven dat het globale effect van de interne markt vrij positief/negatief dan wel
zeer positief/negatief acht. (Antwoorden van het type 'geen effect en 'geen oordeel' zijn hier buiten
beschouwing gelaten.)

Ook verschillen de meningen al naar gelang de bedrijfsomvang. Zoals weergegeven in
figuur 18, oordeelde bijna de helft (44%) van de kleinere bedrijven positief over het effect
van de interne markt op hun onderneming, terwijl dit cijfer voor middelgrote bedrijven 55%
bedraagt. Het meest enthousiast zijn echter de grote ondernemingen: 67% van deze groep
beoordeelde het effect van de interne markt als positief.

Figuur 18: Grotere bedrijven zijn positiever over de interne markt

Noot: Het percentage van de bedrijven dat van mening is dat het algemene effect van de interne markt
positief of negatief is. (Antwoorden van het type 'geen effect' en 'geen oordeel' zijn hier buiten
beschouwing gelaten.)

Het is duidelijk dat een groot deel van de bedrijven van groot tot klein op de eigen
thuismarkten extra concurrentie ervaart. Meer dan 40% heeft een toeneming van de
concurrentie van andere, in de EU gevestigde firma's gesignaleerd, terwijl slechts 2%
antwoordde dat dit effect is teruggelopen. Interessant is dat ondernemingen ook meer
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concurrentie van branchegenoten uit eigen land lijken te ervaren: 46% zei dat de
concurrentie van deze zijde is toegenomen.

Zoals te verwachten heeft een flink deel van de bedrijven op deze toename van de
concurrentie gereageerd door hun efficiency te verbeteren. Zoals figuur 19 weergeeft, was
25% van de kleinere, 29% van de middelgrote en 39% van de grotere ondernemingen van
mening dat de interne markt heeft bijgedragen aan de eigen productiviteitsverhoging.
Respectievelijk 7%, 6% en 2% van hen daarentegen meende dat de interne markt hun
productiviteit negatief heeft beïnvloed.

Het lijkt logisch dat de productiviteitsverhoging voor sommige bedrijven noodzakelijk was
om te overleven, maar uit figuur 19 blijkt dat het vele ervan winstgevender heeft gemaakt:
21% van de kleinere, 24% van de middelgrote en 33% van de grotere ondernemingen vond
dat de interne markt heeft bijgedragen aan hun winstontwikkeling, terwijl 59%, 56% en
respectievelijk 51% daarentegen geen effect waarneembaar achtte.

Verder komt uit de enquête naar voren dat 18% van de kleinere, 23% van de middelgrote
en 31% van de grotere bedrijven vond dat de interne markt heeft bijgedragen aan de
werkgelegenheid binnen hun bedrijf, terwijl respectievelijk 69%, 65% en 57% zei dat deze
hierop geen effect heeft gehad.

Figuur 19: Grotere ondernemingen lijken meer profijt te hebben van de interne
markt

Noot: Percentages bedrijven die van mening zijn dat de interne markt heeft bijgedragen aan verbetering
van hun productiviteit, winstgevendheid en werkgelegenheid.

Grotere ondernemingen hebben een positiever beeld van de invloed van de interne markt op
hun productiviteit, winstgevendheid en werkgelegenheid. Een flink deel (36%) van alle
bedrijven gaf aan dat de interne markt had bijgedragen aan het verlagen van hun
telecommunicatiekosten. Het lijkt duidelijk dat de medio jaren negentig aangevangen
liberalisatie van de telecommarkt op grote schaal effect is gaan sorteren15. Maar daarnaast
meldden grotere bedrijven ook in niet geringe mate dat de interne markt heeft bijgedragen

                                               
15 Meer informatie over telecommunicatie is te vinden in het meest recente Verslag over de

tenuitvoerlegging van het pakket telecommunicatieregelgeving (COM(2001)706 def.).
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aan kostenverlagingen op andere terreinen: die van grondstoffen en onderdelen,
energievoorziening, arbeid, bancaire diensten, vervoer en distributie.

28% van de grotere bedrijven vond dat de interne markt heeft geleid tot een lagere stukprijs
van hun producten, 47% zei dat hij geen effect heeft gehad en slechts 14% stelde dat er een
prijsverhogend effect is geweest. Dit geeft aan dat veel grotere bedrijven gebruik hebben
kunnen maken van het schaaleffect dat de interne markt biedt om hun kosten te verlagen.

Verder lijkt het duidelijk dat grotere bedrijven er beter dan de kleinere in zijn geslaagd de
kansen op nieuwe markten te benutten. Figuur 20 laat zien dat het percentage grote
ondernemingen dat van mening was dat de EU hun verkoop naar andere EU-landen (en
andere niet EU-landen) positief heeft beïnvloed, bijna tweemaal zo hoog is als dat van
kleinere bedrijven, terwijl de meningen van bedrijven van de diverse omvangscategorieën
over het positieve effect van de interne markt op de verkoop in eigen land veel minder
uiteenlopen.

Figuur 20: Positief effect op de verkoop

Noot: Percentages bedrijven die van mening zijn dat de interne markt heeft bijgedragen aan hun verkoop
in eigen land, naar andere EU-landen en naar niet-EU-landen.

In het algemeen komt uit de enquête naar voren dat, ofschoon veel bedrijven van
uiteenlopende aard profijt hebben gehad van de interne markt, de exporterende bedrijven
toch het meest positief zijn en vinden dat zij er het meeste baat bij hebben. Figuur 21 laat
zien dat van de ondernemingen die naar meer dan vijf EU-landen exporteren, 76% positief
oordeelde over het effect van de interne markt op hun bedrijf. Meer dan 60% van deze
ondernemingen zei dat de markt heeft bijgedragen aan hun exportontwikkeling en bijna
37% ervan meende dat de markt ook hun winst positief heeft beïnvloed.
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Figuur 21: Exporterende bedrijven staan positief tegenover de interne markt

Noot: Percentages bedrijven die van mening zijn dat de interne markt heeft bijgedragen aan hun verkoop
naar andere lidstaten en hun winstgevendheid, en die vinden dat de interne markt over het geheel
genomen een positieve invloed heeft gehad.

Naast de vraag naar het algemene effect van de interne markt op hun bedrijf, is
ondernemers tevens gevraagd welke maatregelen van de interne markt voor hen het
belangrijkst zijn. Het is interessant dat de antwoorden van alle types bedrijven (groot,
middelgroot, klein, exporterend en niet-exporterend) grotendeels overeenkwamen: als
voornaamste maatregelen noemden zij de afschaffing van douaneformulieren en van
grenscontroles. Daarnaast noemden veel bedrijven de Europese productnormen en de
BTW-procedures voor verkoop binnen de EU.

Zijn bedrijven 'Europeser' gaan denken?

Bedrijven zullen eerder baat hebben bij de interne markt als ze bereid zijn hun
bedrijfsstrategie in te stellen op de uitdagingen en de kansen die deze markt biedt.

Meer dan de helft (56%) van de kleine bedrijven zei dat hun onderneming als gevolg van de
interne markt Europeser was gaan denken. Voor de middelgrote en grote bedrijven gold
hetzelfde voor 63%, respectievelijk 68%.

De vraag over het effect van de interne markt op specifieke aspecten van de
bedrijfsstrategie leverde enkele bijzonder interessante reacties op. Zoals in figuur 22 is
weergegeven, stelde meer dan 50% van de kleine bedrijven dat de interne markt hun
verkoopstrategie had beïnvloed, terwijl van de grote ondernemingen slechts 40% in die zin
reageerde. De conclusie lijkt dat veel grote bedrijven in hun verkoopstrategie al vóór 1992
rekening hielden met de grotere Europese markt, die voor menig kleiner bedrijf een nieuwe
factor ging vormen. Ten aanzien van andere aspecten van de bedrijfsstrategie van grotere
ondernemingen lijkt de invloed van de interne markt overigens belangrijker: bij de
prijsstelling van producten, de inkoop in andere EU-landen en op het punt van vervoer en
distributie in andere EU-landen.
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Figuur 22: De interne markt heeft een duidelijke invloed op de bedrijfsstrategie

Noot: Percentages bedrijven die van mening zijn dat de interne markt een belangrijke invloed heeft gehad
op hun bedrijfsstrategie.

Het zou te verwachten zijn dat grotere ondernemingen in dit stadium van ontwikkeling van
de interne markt proberen een echt Europese dimensie te verwezenlijken - door eigen
vestigingen in andere EU-landen, door deelneming in andere EU-bedrijven of door
overnames, fusies of samenwerkingsovereenkomsten met andere bedrijven. Uit de enquête
blijkt dat dit inderdaad het geval is en dat het meest wordt gekozen voor
samenwerkingsovereenkomsten. Zoals in figuur 22 is weergegeven, gaf 43% van de grote
ondernemingen aan dat de interne markt een stimulans was geweest om dit soort
overeenkomsten aan te gaan. Een kleiner (maar nog altijd aanzienlijk) aantal zei dat het
bedrijf vestigingen in andere EU-landen was gestart of had geïnvesteerd in bedrijven in
andere EU-landen, of dat ondernemingen uit andere EU-landen in hun bedrijf hadden
geïnvesteerd.
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Zijn bedrijven goed geïnformeerd over hun rechten binnen de interne markt?

Het ligt voor de hand dat bedrijven hun strategie slechts gaan aanpassen aan de kansen die
de interne markt biedt, als ze daarvan goed op de hoogte zijn.

Bijna de helft (42%) van de respondenten stelde dat zij zich zeer goed dan wel goed
geïnformeerd achtten over de rechten van hun onderneming binnen de interne markt. Zoals
te zien in figuur 23 reageerden bedrijven in Luxemburg, Denemarken en Oostenrijk op dit
punt met percentages van respectievelijk 69%, 62% en 61% het positiefst, terwijl de
Duitse, Britse en Spaanse ondernemingen zich minder zeker voelden; respectievelijk 34%,
40% en 40% achtte zich hier zeer goed dan wel goed geïnformeerd. Dit gebrek aan
informatie kan wellicht ten dele verklaren waarom naar verhouding minder Duitse en Britse
bedrijven positief oordeelden over het effect van de interne markt.

Figuur 23: Percentages bedrijven die zich goed geïnformeerd achten over de interne
markt

Noot: Percentages bedrijven die zich goed of zeer goed geïnformeerd achten met betrekking tot de rechten
van hun onderneming binnen de interne markt.

Zoals figuur 24 aangeeft, zei 58% van de grotere bedrijven dat zij zich zeer goed of goed
geïnformeerd achtten over de eigen rechten binnen de interne markt, terwijl de cijfers voor
middelgrote en kleinere bedrijven bij 46%, respectievelijk 41% liggen. Deze
'informatiekloof' biedt wellicht een gedeeltelijke verklaring voor het feit dat naar
verhouding meer grote bedrijven vinden dat zij profijt hebben van de interne markt.
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Figuur 24: Grotere bedrijven achten zich beter geïnformeerd over de interne markt

Noot: Percentages bedrijven die zich goed dan wel zeer goed geïnformeerd achten over de rechten van hun
bedrijf binnen de interne markt.

Er moet dus worden geconcludeerd dat meer inspanningen nodig zijn om ondernemingen
over hun rechten in de interne markt voor te lichten, in het bijzonder in lidstaten als
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, waar het informatieniveau laag lijkt te zijn. De
inspanningen moeten hierbij vooral zijn gericht op het verkleinen van de informatiekloof
tussen grote en kleine ondernemingen.

Kunnen meer bedrijven worden gestimuleerd om de door de interne markt geboden
kansen te benutten?

Uit de enquête blijkt dat bedrijven die naar andere EU-landen exporteren, zich het meest
positief over de interne markt uitlaten en menen dat ze er het meeste voordeel hebben
uitgehaald. Hieruit komen twee belangrijke vragen naar voren: waarom streven niet veel
meer EU-ondernemingen naar export en hoe zouden zij daartoe misschien gestimuleerd
kunnen worden?

In figuur 25 is te zien dat de niet-exporterende bedrijven merendeels eenvoudig stelden dat
hun producten ongeschikt waren voor export (41%) of dat de lokale vraag voldoende was
(50%). 12% zei dat hun bedrijf niet over de financiële middelen beschikte om te gaan
exporteren. De kans dat ondernemingen die in deze trant reageerden, in de nabije toekomst
tot export zullen overgaan, is gering en er is waarschijnlijk weinig dat beleidsmakers
kunnen doen om in die situatie verandering te brengen.

58

46

41

0 10 20 30 40 50 60 70

>250

50-249

10-49
W

er
kn

em
er

s

Percentage



28

Figuur 25: Redenen om niet te exporteren

Noot: Percentages betreffen alle respondenten. Respondenten konden meer dan één antwoord geven.

Zoals echter ook in figuur 25 is te zien, zei 9% van de respondenten dat zij wel wilden
exporteren maar daarvoor meer informatie nodig hadden, en antwoordde 10% dat zij wel
wilden exporteren maar zich zorgen maakten over de hindernissen waarop zij daarbij
konden stuiten. Er lijkt dus een potentieel te zijn van bedrijven die de kansen van de interne
markt zouden willen benutten, mits de nog resterende belemmeringen worden weggenomen
en ook meer informatie beschikbaar komt.

Teleurstellend is dat meer dan 20% van de respondenten eenvoudigweg nog niet over
export naar andere EU-landen heeft nagedacht. Ofschoon het ernaar uitziet dat de meeste
niet-exporterende bedrijven die zijn geënquêteerd, vrij klein zijn, tellen ze toch alle minstens
tien werknemers en het is toch wel verrassend dat de ambities van zovele beperkt lijken en
dat er geen bereidheid is om op Europese schaal te gaan denken.

Een stuk positiever is het feit dat zeer weinig respondenten (minder dan 5%) zeiden dat ze
het in het verleden met export hadden geprobeerd maar tegen problemen waren opgelopen.

Hebben bedrijven medewerkers uit andere EU-landen aangetrokken?

De EU-wetgeving maakt het werkgevers mogelijk de grote Europese arbeidsmarkt te
benutten door medewerkers uit andere lidstaten aan te trekken16. Ongeveer 20% van de

                                               
16 Voor Europese burgers die in een ander land willen werken en werkgevers die personeel uit
andere lidstaten zoeken bestaat het EURES-netwerk, dat hen daarbij behulpzaam kan zijn. Deelnemers aan
dit netwerk zijn onder meer arbeidsbemiddelingsinstanties van overheden, vakbonden en
werkgeversorganisaties. Het netwerk wordt gecoördineerd door de Europese Commissie. Zie
http://europa.eu.int/eures
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respondenten bleek al van die mogelijkheid gebruik te maken. De resterende 80% is
gevraagd waarom zij het niet gedaan hadden.

In figuur 26 is te zien dat ongeveer de helft van hen (45%) als reden opgaf dat de lokale of
nationale arbeidsmarkt voldoende in hun vacatures kon voorzien. Kennelijk hebben deze
respondenten er geen behoefte aan personeel uit andere lidstaten te werven.

Figuur 26: Structurele factoren die grensoverschrijdende werving van personeel
beperken

Noot: Percentages betreffen alle respondenten. Respondenten konden meer dan één antwoord geven.

Dit betekent evenwel dat ten minste een deel van de resterende helft wel medewerkers uit
andere lidstaten zou willen aantrekken. Verder komt uit figuur 26 naar voren dat sommige
door de respondenten opgegeven redenen om geen medewerkers uit andere landen aan te
trekken, nauwelijks te beïnvloeden zijn door beleidsmakers. Dat geldt bijvoorbeeld voor het
feit dat in aanmerking komende mensen wegens hun gezin of wegens verschillen in
honorering of andere financiële redenen niet graag naar een ander land verhuizen.

Een iets groter aantal respondenten geeft echter bezwaren die door het treffen van
passende beleidsmaatregelen opgeheven zouden kunnen worden17. Dat geldt bijvoorbeeld
voor problemen op het gebied van pensioenvoorzieningen, kandidaten met onvoldoende
talenkennis of moeilijkheden op het punt van de beoordeling van beroepservaring en
kwalificaties.

Zicht op de toekomst

83% van de kleinere, 90% van de middelgrote en meer dan 92% van de grotere bedrijven
was van mening dat verbetering van de werking van de interne markt een belangrijke
prioriteit is bij de verdere ontwikkeling van de Europese Unie. Hieruit blijkt dat het
                                               
17 Zie het “Actieplan van de Commissie voor vaardigheden en mobiliteit" (COM(2002)72 def).
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bedrijfsleven ook tien jaar na de mijlpaal van 1992 inziet dat er nog veel moet gebeuren om
de interne markt beter te laten functioneren en dat het beleid ten aanzien van deze markt
hoog op de politieke agenda moet blijven staan.

De geënquêteerden is ook gevraagd of zij concrete punten konden aangeven die bij het
toekomstige beleid inzake de interne markt meegenomen zouden moeten worden. Zoals in
figuur 27 is weergegeven, vonden de respondenten dat ervoor gezorgd moet worden dat
het bedrijfsleven binnen de hele interne markt zaken kan doen op basis van één regelgeving
- geen vijftien verschillende. Veel respondenten noemden daarnaast de noodzaak te zorgen
voor eerlijke concurrentieverhoudingen en meer uniformiteit in de nationale
belastingsystemen. De volgorde van deze prioriteiten was bij bedrijven van uiteenlopende
omvang min of meer gelijk.

Figuur 27: Ondernemingen vragen om één regelgeving voor de interne markt

Noot: Percentages betreffen alle respondenten. Respondenten konden meer dan één antwoord geven.

Kansen van de uitgebreide interne markt benutten

De meeste respondenten meenden dat de uitbreiding van de Unie voor hun bedrijf in grote
lijnen positieve effecten zal hebben. 55% van hen ziet zelfs uit naar de nieuwe marktkansen
die zij hier verwachten, en dat niet alleen in lidstaten als Duitsland en Oostenrijk, die
gemeenschappelijke grenzen hebben met de kandidaat-lidstaten. Bedrijven in Spanje, Italië,
Griekenland en Zweden lijken het meest enthousiast over de nieuwe kansen die eraan
komen.
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B. Wat vinden de burgers?

Bij de andere enquête zijn 7 500 personen uit alle vijftien lidstaten ondervraagd. Hun
leeftijd varieerde van een groep tussen 15 en 25 tot 55-plussers en bij de selectie is gezorgd
voor een breed scala aan sociaal-economische categorieën en woongebieden
(grootstedelijke conglomeraten, middelgrote steden en centra en plattelandsgebieden). Er
zijn evenveel mannen als vrouwen geraadpleegd.

Algemene oordeel over het effect van de interne markt

Uit de enquête is gebleken dat de EU-burgers het algemene effect van de interne markt op
hun dagelijks leven als zeer positief ervaren. Tweederde van hen is zich bewust dat het
reizen van de ene lidstaat naar de andere nu een stuk gemakkelijker is dan tien jaar geleden.
Driekwart verwelkomt de toegenomen concurrentie die de interne markt op een aantal
terreinen als vervoer, telecommunicatie, bankwezen en verzekeringsdiensten mogelijk heeft
gemaakt.

De respondenten zijn van mening dat de interne markt voor de consument in grote lijnen
positieve effecten heeft. Zoals in figuur 28 is weergegeven, vindt 80% dat het aangeboden
productassortiment is toegenomen en 67% acht ook de productkwaliteit verbeterd. Slechts
41% meent echter dat de prijzen omlaag zijn gegaan.

Figuur 28: De burgers oordelen positief over de interne markt

Noot: Percentages burgers met een vrij positief of zeer positief oordeel over de invloed van de interne
markt.

Zoals in figuur 29 te zien is, lopen de meningen over het effect van de interne markt op de
prijzen van lidstaat tot lidstaat uiteen. In Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, België,
Frankrijk, Zweden en Finland oordeelde men in grote lijnen positief, maar in Griekenland,
Nederland, Italië, Oostenrijk, Duitsland en Ierland was men minder tevreden.
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Figuur 29: Over de invloed van de interne markt op de prijzen lopen de meningen
van de burgers van lidstaat tot lidstaat duidelijk uiteen

Noot: Percentages respondenten die van mening zijn dat de interne markt een vrij positieve of zeer
positieve invloed op de prijzen heeft gehad.

Voor enkele van deze verschillen is wellicht een verklaring te geven. De laatste tien jaar
zijn de prijsverschillen tussen de lidstaten kleiner geworden, in de eerste plaats doordat de
duurdere landen naar het EU-gemiddelde zijn opgeschoven. Dat kan aan de positieve
perceptie in landen met hogere prijsniveaus als Finland en Zweden hebben bijgedragen.
Andere verschillen kunnen hun oorzaak hebben in factoren die helemaal niet rechtstreeks
verband houden met de interne markt. Voor het Verenigd Koninkrijk geldt bijvoorbeeld dat
het sterke pond sterling onherroepelijk met zich brengt dat geïmporteerde producten
gunstig geprijsd lijken, wat het positieve oordeel deels kan verklaren. De wat negatievere
perceptie in Ierland kan eenvoudigweg samenhangen met het relatief hoge
inflatiepercentage binnen de eurozone.

Hoe goed zijn de burgers geïnformeerd over hun rechten in de interne markt?

Zijn de burgers, die dus veelal positief oordelen over het effect van de interne markt op hun
dagelijkse bestaan, ook goed op de hoogte en hebben ze inzicht in de interne markt en de
kansen die deze biedt? Bij het onderzoek zijn twee verschillende methoden gehanteerd om
dat na te gaan. Allereerst is gevraagd hoe goed geïnformeerd ze zichzelf achten (figuur 30).
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Figuur 30: In Oostenrijk, België, Luxemburg, Duitsland en Spanje achten de meeste
burgers zich goed op de hoogte

Noot: Percentages burgers die zich goed of zeer goed geïnformeerd achten over hun rechten binnen de
interne markt.

In de tweede plaats is hun feitelijke kennis van zaken getoetst door vragen over hun
fundamentele rechten in de interne markt18 (figuur 31).

Figuur 31: Het percentage juiste antwoorden was het hoogst in Frankrijk en
Luxemburg

Noot: Er zijn acht vragen gesteld over de rechten van burgers in de interne markt. De gemiddelde scores
zijn berekend door de percentages juiste antwoorden op elke vraag op te tellen en elke som door 8 te
delen.

De figuren 30 en 31 leveren tezamen een nogal gevarieerd beeld. In de EU als geheel
beschouwde iets minder dan de helft van de respondenten zich goed of zeer goed
geïnformeerd, terwijl iets meer dan de helft (54%) zich matig of eenvoudig niet op de

                                               
18 De vragen hadden betrekking op de rechten die de interne markt biedt op het gebied van

werkvergunningen, hypothecaire leningen, autoaankoop, verzekering van onroerend goed, toegang tot
de gezondheidszorg, universitaire kwalificaties, productgaranties en stemrecht.
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hoogte achtte. Ter vergelijking: uit de uitkomsten van de toetsvragen blijkt dat gemiddeld
iets meer dan de helft (52%) goed is beantwoord.

De resultaten lopen tussen de lidstaten onderling maar weinig uiteen. 38% van de Franse
respondenten achtte zich goed of zeer goed op de hoogte (alleen Italië scoorde lager:
33%), maar bij de echte toetsing over hun rechten haalden de Fransen de hoogste
gemiddelde score. 61% van de Oostenrijkse respondenten vond zich goed of zeer goed op
de hoogte - de hoogste score van alle lidstaten, maar hun aantal goede antwoorden bij de
toetsing was niet meer dan gemiddeld, namelijk 51%. Griekenland scoorde bij de
toetsvragen gemiddeld met 41% het laagst, wat strookt met hun eigen verwachting: de
meerderheid van de Grieken (59%) achtte zich matig tot in het geheel niet op de hoogte.

Alles bijeen is uit deze resultaten te concluderen dat er nog veel werk te doen is en dat de
overheden op EU-niveau en in alle lidstaten hun inspanningen bij de voorlichting over de
rechten die de interne markt biedt, nog moeten opvoeren.

Benutten de burgers de mogelijkheden die de interne markt hun biedt?

De interne markt biedt de burger belangrijke nieuwe mogelijkheden op punten als wonen,
werken en studeren in andere lidstaten of grensoverschrijdend producten en diensten
aanschaffen. De vraag is in hoeverre men die kansen ook werkelijk benut of zou willen
benutten en wat de implicaties daarvan zouden kunnen zijn.

Ook hier leverde de enquête een wisselend beeld. De eerste vraag betrof de
(waarschijnlijke) bereidheid om naar een andere lidstaat te gaan om er een product of dienst
aan te schaffen.

Het is interessant om dit te bekijken in samenhang met de toekomstige prijzenconvergentie
in de Unie. Sinds 1992 zijn de prijsniveaus aanzienlijk naar elkaar toe gegroeid, al lijkt deze
ontwikkeling de laatste jaren te stokken. Het is de vraag of de consumenten, nu de euro
prijsvergelijking in verschillende lidstaten gemakkelijker heeft gemaakt, weer beweging in
dit proces krijgen door veel over de grens te gaan winkelen.

Uit de enquête bleek dat iets meer dan de helft van de respondenten (53%) waarschijnlijk
wel voor het aanschaffen van een product of dienst naar een andere lidstaat wil reizen als
dat product of die dienst daar goedkoper of beter is. Luxemburg (74%) en het Verenigd
Koninkrijk (66%) scoren hier hoger, in het laatste geval wellicht in verband met
accijnsverschillen (voor alcohol19 en sigaretten) of als gevolg van een gunstige wisselkoers.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze percentages ook op langere termijn veel zullen stijgen,
ongeacht eventuele inspanningen van beleidsmakers. Zoals in figuur 32 te zien is, geven
degenen die zeker of waarschijnlijk niet bereid zouden zijn voor aanschaf van een product
of dienst naar een andere lidstaat te gaan, als voornaamste redenen daarvoor vooral de
reiskosten, taalproblemen en de benodigde reistijd op. Beleidsmakers kunnen aan geen van
deze situaties op korte termijn iets veranderen. Factoren die beleidsmakers meer in de hand
hebben - zoals administratieve kosten, service of de bescherming van de rechten van de
consument - lijken hier van minder gewicht.

                                               
19 In scorebord 10 is beschreven dat van producten waarop in lidstaten als het VK hoge accijnzen worden

geheven, aanzienlijke privé-importen plaatsvinden.
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Figuur 32: Redenen om niet in een andere lidstaat te 'winkelen'

Noot: Percentages betreffen alle respondenten die niet naar een andere lidstaat zouden willen gaan voor de
aanschaf van een product of dienst. Respondenten konden meer dan één antwoord geven.

Al zullen de cijfers in de toekomst waarschijnlijk niet veel stijgen, 53% is toch een vrij hoog
percentage. Maar ook al is meer dan de helft van de volwassen bevolking zeker of
waarschijnlijk bereid om voor de aanschaf van producten of diensten naar een andere
lidstaat te reizen, zal het daarbij dan waarschijnlijk toch slechts om een gering percentage
van de totale aankopen gaan.

Natuurlijk is het voor 'grenzeloos winkelen' niet altijd noodzakelijk naar een andere lidstaat
te reizen: het kan ook langs elektronische weg. Het feit dat de meeste 'onwilligen' de
reisduur en -kosten als nadeel opgaven, en niet zozeer aspecten als bezorgdheid over de
rechten van de consument, duidt erop dat grensoverschrijdend winkelen via internet
wellicht een goede toekomst heeft.

Verder moet worden bedacht dat de stimulans voor meer prijsconvergentie in de eerste
plaats van andere ontwikkelingen te verwachten is, zoals de toeneming van de concurrentie
op thuismarkten als gevolg van meer import uit andere EU-landen en vestigingen van
bedrijven uit andere lidstaten. Om deze tendens te versterken moeten de inspanningen
gericht op het wegnemen van handelsbelemmeringen en barrières tegen vrije vestiging
worden voortgezet.

De respondenten is ook gevraagd hoe ze dachten over verhuizen naar een andere lidstaat,
voor werk of voor studie. Slechts 6% had daar al ervaring mee, 67% had er nog niet over
nagedacht, 15% dacht er wel aan voor de toekomst en 11% zei dat men het vroeger wel
had overwogen, maar erop teruggekomen was. Zoals in figuur 33 te zien is, zijn
gezinsoverwegingen en taalbarrières de voornaamste redenen om ervan af te zien, maar te
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weinig informatie20 en problemen bij het vinden van een geschikte baan spelen ook mee.
Enkele van deze factoren zijn wel door beleidsmakers te beïnvloeden.

Figuur 33: Redenen om van vestiging in een andere lidstaat af te zien

Noot: Percentages betreffen alle respondenten die vestiging in een andere lidstaat hadden overwogen,
maar ervan hadden afgezien. Respondenten konden meer dan één antwoord geven.

Slechts een kleine minderheid van de respondenten (6%) zei dat zij al een verzekering of
een hypothecaire lening in een andere lidstaat hadden gesloten of overwogen dat te gaan
doen. Hieruit blijkt wel dat ondanks de komst van de euro, die veel van de nadelen van de
grensoverschrijdende aanschaf van financiële producten heeft weggenomen, en ondanks de
recente voortgang op het gebied van integratie van de financiële markten in de EU, de
gewone burger nog altijd zeer huiverig staat tegenover het benutten van de nieuwe
mogelijkheden.

Zoals in figuur 34 is weergegeven, gaf 36% van degenen die nooit een verzekeringspolis of
hypothecaire lening in een andere lidstaat hadden overwogen dan wel daarvan hadden
afgezien, te weinig informatie over de mogelijkheden als eerste of tweede reden. Dit
strookt met de uitkomsten van de toets: zeer weinigen wisten het goede antwoord op de
vragen over de mogelijkheden die er zijn om zulke producten grensoverschrijdend aan te
schaffen. Andere redenen die hier werden genoemd zijn taalbarrières, onvoldoende
bekendheid met administratieve formaliteiten, belastingfactoren en problemen op het gebied
van de rechten van de consument.

                                               
20 Het Actieplan voor vaardigheden en mobiliteit (COM(2002)72 def.) voorziet in het inrichten van een

speciale website over alle aspecten van mobiliteit.
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Maar de meeste van deze respondenten (64%) zijn eenvoudig niet geïnteresseerd in de
aanschaf van dit soort producten in een andere lidstaat. Voor financiële diensten, zo lijkt
het, zijn veiligheid en nabijheid nog altijd dé factoren en elke onderneming die de markt in
een andere lidstaat wil opgaan, doet er goed aan zich ter plaatse te vestigen.

Figuur 34: 64% heeft geen belangstelling voor een verzekeringspolis of hypothecaire
lening in een andere lidstaat

Noot: Percentages betreffen de respondenten die geen belangstelling hadden voor het sluiten van een
verzekeringspolis of hypothecaire lening in een andere lidstaat. Respondenten konden meer dan één
antwoord geven.
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3. DE INTERNEMARKTINDEX (IM-INDEX) 1992 - 2002

In het scorebord van november 2001 heeft de Commissie voor de eerste maal een
internemarktindex (IM-index) opgenomen. Het betreft hier een samengestelde indicator die
een beeld geeft van de werking van de interne markt. Daarbij werd toegezegd dat de index
getoetst en herzien zou worden. Op basis hiervan is de index van 2002 aanzienlijk
verbeterd ten opzichte van de in 2001 gehanteerde versie21.

Doel van de IM-index is een zekere maat te leveren van de invloed van het
internemarktbeleid in breedst mogelijke zin, zoals dat tot uitdrukking komt in het vrije
verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid binnen de Europese Unie. De index dient
hierbij meer als praktisch gereedschap dan als exact wetenschappelijk gegeven te worden
opgevat.

Bij de herziene index ligt het accent op een reeks indicatoren die een goed beeld moeten
geven van het effect van het internemarktbeleid. Doel van de herziening was de nieuwe
index tot een betere maatstaf te maken van de kern waar het bij de interne markt om gaat.
Aspecten die slechts in bredere zin verband houden met de interne markt (zoals de uitstoot
van broeikasgassen, in 2001 nog in de index opgenomen), zijn daarom bij de herziening
komen te vervallen.

De index 2002 wordt berekend als gewogen som van 12 basisindicatoren, waarvan het
relatieve gewicht22 is bepaald in samenspraak met de leden van het Raadgevend Comité
voor de interne markt (IMAC), de groep van vertegenwoordigers van de lidstaten die de
Commissie over aangelegenheden betreffende de interne markt adviseren.

                                               
21 Onze erkentelijkheid gaat uit naar het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie

voor zijn belangrijke inspanningen op het gebied van de berekening van de index en de verbetering
van de methodologie. Een diepgaande rapportage over de methodiek en rekenwijze van de index is
beschikbaar op: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm

22 Zie de bijlage voor nadere bijzonderheden. De factoren ‘inwoners uit andere lidstaten’, ‘waarde
vermogen pensioenfondsen', ‘verhouding leenrente en spaarrente’ en ‘posttarieven’ worden niet
vermeld bij de analyse van factoren die van invloed zijn op de indexbewegingen omdat hieraan maar
een zeer gering gewicht is toegekend. Bij de berekening van de index zelf worden ze echter steeds
meegenomen.
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Figuur 35: Als belangrijkste indicatoren voor de werking van de interne markt
beschouwen de lidstaten de omvang van de handel binnen de EU, de
waarde van overheidsopdrachten, directe buitenlandse investeringen, de
kosten van nutsvoorzieningen en de teruggang van de overheidssteun

Noot: Gemiddelde van het door de lidstaten aangegeven gewicht van de factoren (uitgezonderd
Luxemburg). Elke lidstaat is verzocht de belangrijkste variabelen aan te wijzen en daar een aantal
van in totaal 100 punten aan toe te kennen. In zowel de index als bij het middelen van het totaal
wegen de lidstaten alle even zwaar.

Nu we de tiende verjaardag van de mijlpaal 1992 van het internemarktprogramma naderen,
leek het de Commissie passend om de sedert 1992 geboekte voortgang in kaart te brengen.
Uit het verloop van de index is te concluderen dat er in deze periode een constante
vooruitgang in de richting van de door het internemarktbeleid nagestreefde doelen is
gemaakt, uitmondend in een algemene verbetering voor de gehele EU met circa 40%.

Figuur 36: Aanzienlijke vooruitgang sinds 1992

Het is interessant om hier nader in te gaan op enkele van de factoren die van belang zijn
voor de stijging van de index. De twee variabelen die daarop de meest positieve invloed
hebben gehad23, zijn de directe buitenlandse investeringen (FDI) en de waarde van de
                                               
23 De invloed wordt bepaald door het gewicht van de variabele en het verloop van de waarde in de tijd.
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gepubliceerde overheidsopdrachten. De kleinste positieve invloed op de index hebben de
factoren gasprijzen en intra-EU-handel. Deze kwantitatieve indicatie strookt met het
intuïtieve beeld van de ontwikkeling van de interne markt in de afgelopen tien jaar. De
wetgeving over overheidsopdrachten heeft ertoe geleid dat de lidstaten nu een groter deel
van de aanbestedingen openbaar publiceren. De al in 1992 bestaande omvangrijke
intra-EU-handelsstromen zijn meer en meer aangevuld door het toenemende accent van het
bedrijfsleven op investering in een Europese productiebasis. En ook de markten van
nutsvoorzieningen zijn in uiteenlopende mate geliberaliseerd - op het gebied van
telecommunicatie is bijvoorbeeld meer vooruitgang geboekt dan op de energiemarkt:

Heeft de indexstijging versneld* Heeft de indexstijging vertraagd*

Directe buitenlandse investeringen,
openbare aanbestedingen

Gasprijzen, intra-EU-handel

De IM-index van de EU wordt berekend door de cijfers van alle lidstaten bij elkaar te
nemen. Dus ook al zijn niet alle gegevens voor elke lidstaat voorhanden, we kunnen toch
de mate bepalen waarin de index in elke lidstaat is toegenomen, overigens zonder dat er een
rangorde kan worden aangegeven voor de prestaties van de lidstaten met betrekking tot de
interne markt. Een sterke indexstijging kan eenvoudig betekenen dat een lidstaat op een
laag niveau is begonnen, zoals een tragere stijging kan samenhangen met het feit dat het
aanvangsniveau van een lidstaat zo hoog lag dat er maar weinig ruimte voor verdere
verbetering was. Het is echter interessant om te zien hoeveel de index in elke lidstaat sinds
1992 omhoog is gegaan en ook de factoren aan te wijzen die aan de stijging van de index
ten grondslag liggen.

Figuur 37: De IM-indexen van Finland, Spanje, Italië, Zweden en Oostenrijk zijn
aanzienlijk meer gestegen dan die van de EU als geheel

Noot: Procentuele stijgingen van de IM-indexen ten opzichte van het uitgangsjaar 1992 (=100).

Voetnoot * Deze kwalificaties gelden alleen bij vergelijking met de ontwikkelingen van de andere
variabelen. Een variabele kan ook vertragend werken als de absolute waarde ervan wel stijgt, maar die
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stijging achterblijft bij de gemiddelde stijging van de andere variabelen. Het effect van een variabele als
'versneller' of 'vertrager' hangt af van zijn gewicht en van het verloop van de eigen getalwaarde.

Vier van de vijf lidstaten waarvan de index in het afgelopen decennium het snelst is
gegroeid, zijn relatief jonge EU-leden. Drie zijn in 1995 toegetreden en Spanje in 1986. De
snellere stijging van hun indexen kan samenhangen met een voorspoedige integratie van
hun economie, maar ook met de invoering en toepassing van een bepaalde EU-wetgeving
(overheidssteun, overheidsopdrachten) die niet gold vóór de toetreding. De meer dan
gemiddelde groei van de Italiaanse index lijkt het resultaat van de hieronder vermelde
sleutelfactoren, gecombineerd met het terugdringen van de telecommunicatiekosten.

Heeft de indexstijging versneld* Heeft de indexstijging vertraagd*

Finland FDI, overheidssteun Intra-EU-handel,
telecommunicatiekosten

Spanje FDI, overheidsopdrachten Gasprijzen, relatief prijsniveau

Zweden Overheidsopdrachten,
elektriciteitsprijzen

Telecommunicatiekosten, relatief
prijsniveau

Italië Overheidssteun,
overheidsopdrachten

Gasprijzen, elektriciteitsprijzen

Oosten-
rijk

Overheidsopdrachten,
telecommunicatiekosten

Relatief prijsniveau, overheidssteun

Figuur 38: De IM-indexen van Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, België en
Nederland stijgen ongeveer even snel als die van de EU als geheel

Noot: Procentuele stijgingen van de IM-indexen ten opzichte van het aanvangsjaar 1992 (=100).
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Deze lidstaten maken alle van meet af aan deel uit van de EU en het lijkt vrij logisch dat
hun indexen ongeveer even snel groeien als die van de IM-index van de hele EU, want zij
hadden veel internemarktregels al doorgevoerd vóór 1992. Bij de ontwikkeling van de
IM-indexen van deze landen lijken de prijzen van de nutsvoorzieningen een niet geringe rol
te hebben gespeeld.

Heeft de indexstijging versneld* Heeft de indexstijging vertraagd*

Frankrijk Overheidsopdrachten, FDI Gasprijzen, relatief prijsniveau

Duitsland Telecommunicatiekosten,
elektriciteitsprijzen

Gasprijzen, intra-EU-handel

Luxemburg Telecommunicatiekosten,
overheidsopdrachten

Gasprijzen, relatief prijsniveau

België Overheidsopdrachten,
intra-EU-handel

Elektriciteitsprijzen, gasprijzen

Nederland Telecommunicatiekosten,
overheidsopdrachten

Elektriciteitsprijzen, gasprijzen

Figuur 39: De stijging van de IM-indexen van Portugal, Griekenland, Denemarken,
het Verenigd Koninkrijk en Ierland verloopt aanzienlijk langzamer dan die
van de EU als geheel

Noot: Procentuele stijgingen van de IM-indexen ten opzichte van het aanvangsjaar 1992 (=100).

Tot 1998 groeiden de IM-indexen van Griekenland en Portugal iets sneller dan die van de
EU als geheel, maar sindsdien zijn de cijfers van beide landen zowel in absolute zin als ten
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opzichte van de IM-index van de hele EU achtergebleven. Voor de IM-indexen van het
Verenigd Koninkrijk en Ierland geldt dat ze tot 1997 ongeveer in lijn bleven met die van de
EU, maar dat ze sindsdien aanzienlijk trager zijn gestegen. De reden hiervan is vooral
gelegen in het feit dat prijsvariabelen in de index als maatstaf dienen voor zowel relatieve
prijsniveaus als voor het effect van de interne markt op de nutsvoorzieningen. Al deze
prijzen zijn gemeten in euro. Bij het Verenigd Koninkrijk hebben daarom schommelingen in
de wisselkoers van het pond veel effect, terwijl de Ierse IM-index wordt beïnvloed door het
feit dat het Ierse inflatiepercentage afwijkt van dat van de rest van de eurozone.

Heeft de indexstijging versneld* Heeft de indexstijging vertraagd*

Portugal Elektriciteitsprijzen,
telecommunicatiekosten

Overheidssteun,
overheidsopdrachten

Grieken-
land

Overheidssteun,
overheidsopdrachten

Intra-EU-handel, relatieve
prijsniveau

Dene-
marken

Overheidsopdrachten, FDI Elektriciteitsprijzen, overheidssteun

VK FDI, overheidsopdrachten Relatief prijsniveau, gasprijzen

Ierland Overheidsopdrachten,
telecommunicatiekosten

Relatief prijsniveau, gasprijzen
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BIJLAGE: DE INTERNEMARKTINDEX - VARIABELEN EN HERKOMST VAN DE CIJFERS

Factor Bron Gewicht* Teken* Toelichting

Sectorale en ad hoc
overheidssteun als % van
het BBP

Eurostat* 14% - Maatstaf voor eerlijke
concurrentie

Waarde van de
gepubliceerde
overheidsaanbestedingen als
% van het BBP

Eurostat* 13% + Maatstaf voor
doorzichtigheid en
toegankelijkheid van de
markt

Telecommunicatiekosten
(10 min. lokaal, nationaal
en internationaal
telefoneren)

Eurostat* 9% - Maatstaf voor openheid
van de
telecommunicatiemarkt

Elektriciteitsprijzen
(bedrijven en huishoudens)

Eurostat* 12% - Maatstaf voor openheid
van de elektriciteitsmarkt

Gasprijzen (bedrijven en
huishoudens)

Eurostat* 7% - Maatstaf voor openheid
van de gasmarkt

Relatief prijsniveau van de
gezinsconsumptie inclusief
indirecte belastingen
(EU-gemiddelde = 100)

Eurostat* 10% - Maatstaf voor
prijsverschillen tussen
lidstaat en EU-gemiddelde

FDI = Directe investeringen
uit andere EU-landen als %
van het BBP

Eurostat 12% + Maatstaf voor vrij
kapitaalverkeer tussen
lidstaten

Intra-EU-handel als % van
het BBP

Eurostat 14% + Maatstaf voor vrij
goederenverkeer tussen
lidstaten

Aandeel van personen
(leeftijd 15-64) afkomstig
uit andere EU-landen als %
van de hele bevolking

Eurostat 3% + Maatstaf voor vrij
personenverkeer tussen
lidstaten

Vermogen van
pensioenfondsen als % van
het BBP

Europese Commissie, DG
Interne Markt

1% + Maatstaf voor overgang
van een omslagstelsel naar
pensioenfondsregelingen

Verhouding leenrente tot
spaarrente

Europese Centrale Bank:
http://www.ecb.int/stats/

4% - Maatstaf voor efficiency
van het bankwezen

Posttarieven (normale brief
tot 20 g)

Europese Commissie, DG
Interne Markt

1% - Maatstaf voor openheid
van de markt voor
postdiensten

Noot: Prijzen en waarden steeds gemeten in euro.
* Vrij beschikbaar op de Eurostat-website over structurele indicatoren:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=
1-structur-EN&mode=download
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* De gewichten zoals toegekend door de lidstaten. Het teken geeft aan of hogere
waarden van de desbetreffende factor een positief (+) of negatief (-) effect hebben op de
IM-index.


