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DE VIGTIGSTE RESULTATER

Gennemførelse af reglerne for det indre marked
• Det gennemsnitlige efterslæb er reduceret til 2 % siden resultattavlen fra maj 2001.

10 % af direktiverne er imidlertid fortsat ikke gennemført i alle medlemsstater.

• Danmark, Finland, Nederlandene, Spanien og Sverige har på indeværende tidspunkt
opfyldt Det Europæiske Råds mål: at nå ned på et efterslæb på 1,5 % inden foråret 2002.

• Finland og Grækenland har klaret sig bedst siden maj. Det Forenede Kongerige,
Frankrig og Tyskland har imidlertid ikke gjort så mange fremskridt som forventet.

• På det social- og arbejdsmarkedspolitiske område er der et efterslæb på gennemsnitlig
5,4 %. Østrig og Belgien har tocifrede efterslæb. På miljøområdet er der et efterslæb
på gennemsnitlig 6,2 %, og her har Det Forenede Kongerige, Frankrig, Spanien og
Tyskland de dårligste resultater.

• Der er for øjeblikket ca. 1 500 traktatbrudssager om reglerne for det indre marked.
Frankrig og Italien tegner sig tilsammen for op mod 30 % af sagerne.

• Kun ca. en tredjedel af traktatbrudssagerne bliver løst tidligt i forløbet. Ingen af
medlemsstaterne har gode resultater på dette punkt. Det tager i reglen flere år at afgøre
sager, når først de er indbragt for EF-Domstolen. Belgien er den medlemsstat, der
oftest ikke har opfyldt domme afsagt af EF-Domstolen.

• Der er fortsat problemer med de europæiske standarder, især inden for byggevarer og
maskiner. Det kan tage op mod otte år at vedtage en harmoniseret standard.

Fuldførelse af det indre marked
• 63 % af de målrettede aktioner i strategien for det indre marked, der har 2001 som

frist, ventes at blive gennemført inden for fristen. Det er et fremskridt i forhold til
sidste år, men stadig skuffende.

• Det nye indeks for det indre marked viser, at det indre marked langsomt, men støt er
gjort mere velfungerende (fra 100 i 1996 til 105,1 i 2000).

• Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser er godt på vej, men der er stadig et
stort stykke arbejde, der skal gøres.

Undersøgelse af lovgivningskvaliteten i EU
• Nederlandske virksomheder er mest tilfredse med kvaliteten af de regler, der vedrører

dem. Tyske og franske virksomheder er mest utilfredse. Produktoverensstemmelse
volder virksomhederne i Europa størst problemer.

• Bedre lovgivning kan give en besparelse på 50 mia. EUR, anslår Kommissionen.

• De fleste virksomheder har endnu ikke mærket nogen effekt af statens indsats for at
forenkle lovgivningen - det gælder især virksomhederne i Danmark, Frankrig og
Tyskland.

• Finland anses for at være den medlemsstat, det er nemmest at handle med - Det
Forenede Kongerige og Italien som sværest.



INDLEDNING

Kommissionens første resultattavle for det indre marked, der blev offentliggjort i 1997,
handlede primært om medlemsstaternes gennemførelse af reglerne for det indre marked,
fordi store forsinkelser gjorde, at borgerne og virksomhederne ikke fik fuldt udbytte af
mulighederne på det indre marked. Ved at måle og offentliggøre de resultater,
medlemsstaterne har gjort, har resultattavlen ydet et væsentligt bidrag til det nuværende,
forholdsvis beskedne efterslæb.

Dens virkning har betydet, at der nu også udarbejdes resultattavler på mange andre
områder - lige fra innovation og iværksætterånd over indre og retlige anliggender til
statsstøtte. I en tid, hvor regeringerne i stadig større omfang ønsker at måle effekten af
den politik, de fører, kan en resultattavle, der præsenterer data på en let tilgængelig måde,
være et særlig effektivt værktøj.

Det gennemsnitlige efterslæb er blevet reduceret markant siden den sidste resultattavle.
Det er glædeligt, men med kun fire måneder til Det Europæiske Råd i Barcelona i marts
2002 vil nogle medlemsstater - især Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland og
Østrig - skulle gøre en ihærdig indsats for at nå ned på Det Europæiske Råds mål på
1,5 %. Efter denne vigtige frist må gennemførelsen dog fortsat måles, så efterslæbet kan
blive reduceret yderligere, og der kan blive taget hensyn til nye direktiver og
kandidatlandenes resultater.

Korrekt anvendelse af de fælles regler i hele det indre marked er fortsat en topprioritet.
De mange traktatbrudssager, der påtales i resultattavlen, vidner om, at medlemsstaterne
ikke altid opfylder deres forpligtelser i henhold til traktaten. Ligesom med efterslæbet i
gennemførelsen er det vigtigt, at medlemsstaterne arbejder hen imod en kraftig reduktion
i antallet af traktatbrudssager, de er årsag til.

Resultattavlen ser også nærmere på, hvor langt man er nået med at udfylde de gab i EU-
lovgivningen, der blev påpeget i strategien for det indre marked og handlingsplanen for
finansielle tjenesteydelser. For første gang gøres der - ved hjælp af et sammensat indeks -
et forsøg på at måle fremskridtene hen imod et bedre indre marked. Endelig indeholder
resultattavlen resultaterne af en undersøgelse for Europa-Kommissionen, hvor 4 000
virksomheder i EU er blevet spurgt om deres holdning til kvaliteten af de regler, der
vedrører deres sektor. Hovedresultatet er, at de fleste virksomheder stadig finder reglerne
alt for indviklede og tunge.



1. GENNEMFØRELSE AF REGLERNE FOR DET INDRE MARKED

A. Gennemførelse af lovgivningen

Reglerne for det indre marked omfatter næsten 1 800 retsakter1, som tilsammen skal
fremme en harmonisk og afbalanceret udvikling af den økonomiske virksomhed og en
bæredygtig og ikke-inflatorisk vækst i EU som helhed. De fleste af disse retsakter er
direktiver, som medlemsstaterne skal gennemføre i national ret inden for en i fællesskab
fastsat tidsfrist.

En langsommelig gennemførelse kan være en alvorlig hæmsko for virksomhederne og
hindre borgerne i at udøve deres rettigheder. Som typiske eksempler kan nævnes
gennemførelsen af bestemmelserne inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken, miljø-
og transportpolitikken og anerkendelsen af eksamensbeviser. Alle EU-institutioner har
appelleret til medlemsstaterne om at leve op til deres gennemførelsesforpligtelser. Det
Europæiske Råd i Stockholm i marts 2001 opfordrede indtrængende medlemsstaterne til
at nå det fastsatte mål om, at 98,5 % af direktiverne skal være gennemført - eller sagt på
en anden måde: at efterslæbet skal være reduceret til under 1,5 % - inden Det Europæiske
Råd i Barcelona den 15. og 16. marts 2002. Dette opråb til handling blev ikke overhørt.
Medlemsstaterne har øget indsatsen for at opfylde de forpligtelser, de påtager sig, når de
vedtager direktiver i Rådet.

Figur 1: Det gennemsnitlige efterslæb er faldet

Note: Efterslæbet angiver, hvor stor en procentdel af direktiverne der endnu ikke er meddelt
gennemførelsesbestemmelser for, i forhold til det samlede antal direktiver med en
gennemførelsesfrist, der udløb senest den 15. oktober 2001.

                                                                
1 1 490 direktiver og 275 forordninger menes at have en direkte effekt på det indre markeds funktion.
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Gode fremskridt i retning af målet på 1,5 %

Det aktuelle gennemsnitlige efterslæb i EU er på 2,0 % - mod 2,5 % for bare seks
måneder siden. Det betyder imidlertid, at i alt 450 nationale gennemførelsesbestemmelser
mangler at blive meddelt. Det eneste acceptable er naturligvis, at efterslæbet afvikles
fuldt og helt, men gode resultater må også anerkendes. Vi bør ikke glemme, at det
gennemsnitlige efterslæb for bare fire år siden var på over 6 %, og at det var tocifret i
flere medlemsstater. Holder den nuværende tendens, har de fleste medlemsstater gode
chancer for at nå - eller endog at komme ned under - målet på 1,5 % inden foråret 2002.
Når man dette mål, er der ingen grund til, at Det Europæiske Råd ikke skulle gå et skridt
videre og f.eks. vedtage et endnu mere ambitiøst mål på 0,5 % for foråret 2003.

Figur 2: Fem medlemsstater har allerede et efterslæb på 1,5 % eller derunder

Note: Situationen pr. 15. oktober 2001.

Finland har overhalet Sverige og indtager førstepladsen blandt medlemsstaterne. Sveriges
efterslæb er steget væsentligt i forhold til den sidste resultattavle, men er fortsat på under
1 %. Danmark, Grækenland, Italien og Nederlandene har gjort ganske imponerende
fremskridt. Derimod har Belgien, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Portugal, Tyskland
og Østrig ikke stået mål med udfordringerne. Luxembourg er den eneste medlemsstat,
der har bevæget sig væk fra målet. Alle disse medlemsstater skal lave en stærk slutspurt
for at nå Det Europæiske Råds mål. Det er ikke for sent. Island og Norge, som begge er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde2, har formået mere end
at halvere deres efterslæb på seks måneder. Det er helt klart resultatet af en resolut
indsats fra de to landes side efter skuffende resultater i den sidste resultattavle.

"… der er ingen grund til, at Det Europæiske Råd ikke skulle gå et skridt videre og f.eks.
vedtage et endnu mere ambitiøst mål på 0,5 % for foråret 2003."

                                                                
2 Det indre marked omfatter også Island, Liechtenstein og Norge som følge af deres tiltrædelse af EØS-

aftalen.
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Figur 3: Fremskridt siden resultattavlen fra maj

Note: Ændring siden resultattavlen fra maj 2001, udtrykt i %. Finlands efterslæb er f.eks. faldet med 50 %.

De fleste medlemsstater har fortsat svært ved at få gennemført nye direktiver rettidigt.
Det gennemsnitlige efterslæb for EU-direktiver, der skulle træde i kraft i 2000, er på
12 %. Det Forenede Kongerige, Frankrig, Portugal og Tyskland har de dårligste
resultater. De nordiske lande har klaret sig bedst. Et direktiv gennemføres - når først
fristen er overskredet - i gennemsnit med 13 måneders forsinkelse. Lægges det til det
gennemsnitlige tidsrum, landene har til at gennemføre et direktiv (indtil tre år), forstår
man, hvorfor mange virksomheder klager over, at lovgivningen ofte er forældet, når den
træder i kraft.
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Figur 4: Mange direktiver, der skulle have været gennemført i 2000, er stadig ikke
gennemført nu næsten et år senere

Note: Direktiver, der skulle have været gennemført i 2000, men som der stadig ikke pr. 15. oktober 2001
er meddelt gennemførelsesbestemmelser for, udtrykt i %.

"Et direktiv gennemføres - når først fristen er overskredet - i gennemsnit med
13 måneders forsinkelse."

Figur 5 viser, hvor mange direktiver hver enkelt medlemsstat skal gennemføre for enten
at holde sit aktuelle lille efterslæb (hvis det allerede er på under 1,5 %) eller for at nå Det
Europæiske Råds mål. Det bør i den forbindelse bemærkes, at medlemsstaterne ikke bare
skal afvikle deres nuværende efterslæb, men også gennemføre de direktiver, hvis
gennemførelsesfrist udløber inden længe. For at komme efterslæbet helt til livs skal
medlemsstaterne meddele Kommissionen i alt 822 nationale
gennemførelsesbestemmelser inden den 15. marts 2002.

Figur 5: Samlet antal direktiver, der skal gennemføres senest i foråret 2002

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

Efterslæb på 0 % 71 70 66 66 63 63 63 59 51 50 44 40 39 39 38

Efterslæb på 1,5 % 48 47 43 43 40 40 40 36 28 27 21 17 16 16 15

Note: Antal direktiver, der skal gennemføres inden den 15. marts 2002 (Det Europæiske Råd i Barcelona).
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Reglerne for det indre marked er stadig fragmenterede

Når medlemsstaterne ikke gennemfører direktiver rettidigt, opstår der gab i lovgivningen.
I stedet for et indre marked, der omfatter alle medlemsstater, opstår der et meget mindre
og fragmenteret indre marked, hvis potentiale til at fremme EU's økonomiske udvikling
og skabe velstand ikke bliver udnyttet optimalt. Som det fremgår af figur 6, er 10 % af
direktiverne endnu ikke gennemført i alle medlemsstater. Med andre ord udfolder det
indre marked stadig kun 90 % af sit potentiale. Da store lande som Det Forenede
Kongerige, Frankrig og Tyskland hører til medlemsstaterne med det største efterslæb, er
den retsusikkerhed, det medfører for borgerne og virksomhederne i EU, og de tabte
muligheder af ganske betydeligt omfang.

Figur 6: Fragmenteringsfaktoren er langsomt faldende

Note: Fragmenteringsfaktoren angiver, hvor mange direktiver der endnu ikke er gennemført i alle
medlemsstater, udtrykt i % af alle direktiver om det indre marked.

"… det indre marked [udfolder] stadig kun 90 % af sit potentiale."
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Hvor fragmenteret det indre marked er, varierer kraftigt mellem de enkelte sektorer.
Inden for f.eks. transport- og forbrugerpolitik er det således over en fjerdedel af alle
retsakter, der endnu ikke er indarbejdet i lovgivningen i en eller flere medlemsstater.
Fragmenteringen på transportområdet kunne halveres, hvis bare Irland og Finland fik
afviklet deres efterslæb.

Figur 7: Fragmenteringen er stadig størst inden for transport

Note: Situationen pr. 15. oktober 2001. Fragmenteringsfaktoren angiver, hvor mange direktiver der endnu
ikke er gennemført i alle medlemsstater, udtrykt i % af alle direktiver om det indre marked i den
pågældende sektor.

Der er dog ikke kun dårligt nyt. Offentlige indkøb har længe været en sektor præget af
stor fragmentering og dermed dårlige resultater. I 1997 havde bare tre medlemsstater
gennemført alle de relevante direktiver. I dag har alle medlemsstater gjort det3. Det er et
stort fremskridt, da sektoren tegner sig for mere end 10 % af BNP.

                                                                
3 Grækenland gennemfører inden længe det sidste udestående direktiv.
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B. Gennemførelse efter sektor

Social- og arbejdsmarkedspolitikken

Der er en kraftig vekselvirkning mellem det indre marked og social- og arbejdsmarkeds-
politikken. Ofte har foranstaltninger på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område
været nødvendige for at fuldføre det indre marked og bidrage til en bæredygtig udvikling
– hvilket forudsætter, at den økonomiske vækst støtter den sociale fremgang og sker med
respekt for miljøet. Desværre er medlemsstaternes gennemførelsesresultater, når det
gælder de social- og arbejdsmarkedspolitiske direktiver, dårligere end for det indre
marked generelt. Det gennemsnitlige efterslæb på området ligger på 5,4 % i EU - mod
2,0 % for alle direktiver. Det bør bemærkes, at en lang række nyere direktiver endnu ikke
er gennemført4. Finland og Spanien fortjener ros for, at de har gennemført alle direktiver
på området. Belgien og Østrig har derimod et tocifret efterslæb.

Figur 8: Efterslæbet inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken er væsentligt
større end det gennemsnitlige efterslæb for alle direktiver

Note: Social- og arbejdsmarkedspolitiske direktiver, der endnu ikke er gennemført, udtrykt i % af alle
social- og arbejdsmarkedspolitiske direktiver med en gennemførelsesfrist, der udløb senest den
15. oktober 2001.

Miljøpolitikken

Ligesom ved social- og arbejdsmarkedspolitikken skal der også ved miljøpolitikken tages
hensyn til det indre marked. En integreret model, der baner vej for en holdbar social,
miljømæssig og økonomisk udvikling, er altafgørende for EU's succes på lang sigt.
Denne succes afhænger stærkt af gennemførelsen af EU's strategi for bæredygtig
udvikling, således som den blev fastlagt på Det Europæiske Råd i Göteborg i juni 2001.
Denne strategi tager også højde for, at en effektiv miljøbeskyttelse, som rækker langt ud

                                                                
4 Der er et efterslæb på 1,4 % for social-  og arbejdsmarkedspolitiske  direktiver med en  gennemførelses-

frist, der udløb for over to år siden.
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over nationale grænser, kun er mulig på et velfungerende indre marked og med
harmoniserede miljøregler.

Det gennemsnitlige efterslæb på miljøområdet ligger nu på 6,2 % - dvs. en mindre
nedgang i forhold til resultattavlen fra maj (7,1 %). Østrig, der har reduceret sit efterslæb
med 75 %, har som det eneste land gjort markante fremskridt. Finland er kommet sit
efterslæb helt til livs.

Under disse omstændigheder er det foruroligende, at der er enorme efterslæb på både det
social- og arbejdsmarkedspolitiske område og på miljøområdet. En troværdig europæisk
strategi for bæredygtig udvikling begynder med, at medlemsstaterne gør det, de blev
enige om, da de vedtog de fornødne foranstaltninger.

Figur 9: Ingen fremgang i gennemførelsen af miljødirektiverne

Note: Miljødirektiver, der endnu ikke er gennemført, udtrykt i % af alle miljødirektiver med en
gennemførelsesfrist, der udløb hhv. senest den 30. april og den 15. oktober 2001.
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C. Traktatbrudssager

Vedtagne EU-regler skal ikke blot gennemføres i national ret i hver eneste medlemsstat,
de skal også anvendes korrekt. Det er en voksende udfordring, og det bør have større
opmærksomhed fra politisk hold. En ukorrekt gennemførelse og uensartet anvendelse
betragtes af mange borgere og virksomheder som et alvorligt problem, der ofte hindrer
dem i at gøre det, de er berettiget til efter EU-retten. I et EU, hvor retfærdighed og
solidaritet er vigtige værdier, må medlemsstaterne undgå overtrædelser, der ofte rammer
borgerne og virksomhederne fra andre medlemsstater uforholdsmæssigt hårdt, fordrejer
konkurrencen og undergraver den gensidige tillid landene imellem.

Kommissionen tager affære, når reglerne for det indre marked overtrædes

Kommissionen forsøger aktivt at gøre noget ved disse overtrædelser, bl.a. ved at indlede
formelle traktatbrudssager mod medlemsstater, der ikke opfylder deres forpligtelser.
Ultimo august 2001 havde Kommissionen 1 477 sager til behandling for påståede
overtrædelser af reglerne for det indre marked5.

Figur 10: Kommissionen har for øjeblikket næsten 1 500 sager til behandling
for overtrædelser af reglerne for det indre marked

Note: Verserende traktatbrudssager pr. 31. august 2001.

Kommissionen har fået kendskab til de fleste sager (58 %) gennem klager fra borgere
eller virksomheder. Frankrig og Italien tegner sig ligesom i den sidste resultattavle for
næsten 30 % af alle traktatbrudssager.

                                                                
5 Alle statistiske oplysninger om traktatbrudssager i resultattavlen vedrører 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. Definitionen af sager vedrørende "det indre marked" bygger på den definition, der anvendes i
afsnittet om gennemførelsen. Det omfatter overtrædelser af direktiver, der har hjemmel i traktatens
bestemmelser om det indre marked, og overtrædelser af traktatbestemmelser om det indre marked. De
statistiske oplysninger om overtrædelser, der er offentliggjort i tidligere resultattavler, er - på grund af
mindre ændringer i definitionerne - ikke direkte sammenlignelige med oplysningerne i denne udgave.
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Holdningen til traktatbrudssager varierer stærkt alt efter medlemsstat. Enhver
overtrædelse af EU-retten er én for meget, men tallene for Det Forenede Kongerige viser
f.eks., at et større land godt kan holde antallet af traktatbrudssager nede. På den anden
side tegner en række små medlemsstater sig for uforholdsmæssigt mange
traktatbrudssager. Der er dobbelt så mange sager mod Belgien, Grækenland og Irland
som mod Nederlandene. Hvert af disse tre lande tegner sig i øvrigt for flere sager end de
nordiske medlemsstater tilsammen.

Ikke overraskende er det stort set det samme billede, der tegner sig, hvis man iagttager
antallet af sager indbragt for EF-Domstolen inden for de sidste fem år (figur 11). Igen er
det Frankrig og Italien, der "fører" og står for en tredjedel af alle sager for Domstolen -
med de nordiske medlemsstater i den modsatte ende af skalaen. Belgien og Grækenland
tegner sig for næsten tre gange så mange sager som Det Forenede Kongerige eller
Nederlandene og for ca. ti gange så mange som Danmark eller Sverige.

Figur 11: Frankrig og Italien indbragt for EF-Domstolen flest gange i perioden
1995-2001

Note: Antal traktatbrudssager indbragt for EF-Domstolen med hjemmel i EF-traktatens artikel 226 mellem
den 1. januar 1995 og den 31. august 2001.
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Sagerne er ofte langvarige

Når Kommissionen indleder en officiel traktatbrudssag og sender en åbningsskrivelse til
den pågældende medlemsstat, kan det tage lang tid, inden sagen bliver løst, og hindringen
de facto er afhjulpet. Som figur 12 viser, kan det fra begyndelse til ende tage flere år.

Figur 12: De fleste traktatbrudssager bliver først løst efter mere end to år

Note: Den tid, det har taget, fra Kommissionen indledte en officiel sag, til sagen blev løst, for alle
traktatbrudssager vedrørende reglerne for det indre marked (405), der blev afsluttet i 2000 og 2001.

Når først en sag er indbragt for EF-Domstolen, kan der gå fem år, inden sagen er afgjort6.
Selv når Kommissionen får medhold, hvilket sker i 9 ud af 10 sager, er medlemsstaterne
imidlertid undertiden sene til at opfylde dommen, så Kommissionen må anlægge sag igen
(figur 13)7. EF-Domstolen kan idømme medlemsstaterne dagbøder, hvis de ikke opfylder
dommen, og har allerede gjort dette i en sag mod Grækenland 8. I nogle tilfælde trækker
medlemsstaterne dog bevidst sagen i langdrag og afhjælper først hindringen, kort før
Domstolen skal til at idømme dem en bøde. Når det sker, bliver retsstatsprincippet sat på
alvorlig prøve.

Der verserer for øjeblikket 27 sager, hvor Domstolen har fastslået en overtrædelse af EU-
retten, og medlemsstaterne endnu ikke har truffet de fornødne foranstaltninger for at
opfylde Domstolens dom. Belgien og Frankrig er særlig sene til at opfylde Domstolens
domme, mens der ikke har været nogen sager af denne art mod Danmark, Det Forenede
Kongerige, Finland, Nederlandene, Sverige eller Østrig. Det bør bemærkes, at disse
traktatbrudssager i gennemsnit har været ni år undervejs fra det tidspunkt, medlemsstaten
fik tilsendt den første åbningsskrivelse.

                                                                
6 Jf. resultattavle 8, figur 12.

7 Der er tale  o m sager med hjemmel i EF-traktatens artikel 228. Der tages kun hensyn til sager vedrørende
det indre marked (jf. fodnote 5).

8 Grækenland fik en bøde på i alt 5,4 mio. EUR for at have overtrådt miljøbeskyttelsesreglerne. Den
officielle sag blev indledt i 1988, og Grækenland løste problemet i foråret 2001.
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Figur 13: Belgien topper listen over medlemsstater, der ikke har opfyldt domme
afsagt af EF-Domstolen

Note: Antal verserende sager pr. 31. august 2001, hvor Kommissionen med hjemmel i EF-traktatens
artikel 228 har anlagt sag mod medlemsstater, der ikke har opfyldt EF-Domstolens domme. Der er
kun taget hensyn til sager, hvor den pågældende medlemsstats nationale regler ikke er i
overensstemmelse med reglerne for det indre marked, eller hvor reglerne for det indre marked ikke
anvendes korrekt (jf. fodnote 5).

Færre traktatbrudssager

Søgsmål er vigtige og ofte den eneste måde, hvorpå man kan få fjernet vedvarende retlige
hindringer. En retlig løsning kan dog komme for sent for den borger eller virksomhed,
der har indgivet en berettiget klage. Det virker på ingen måde befordrende for borgernes
tillid til det indre marked. Kommissionen vil også fremover skride ind over for enhver
uberettiget hindring, men den egentlige løsning findes hos medlemsstaterne, der må gøre
en langt mere resolut indsats for helt at undgå traktatbrudssager. Kommissionen anmoder
som et første tiltag indtrængende alle medlemsstater om at få nedbragt antallet af
overtrædelsessager med mindst 10 % inden næste resultattavle (dvs. inden foråret 2002).

7 5 4 3 3 2 1 1 1
0

1

2

3

4

5

6

7

B F I D EL E IRL L P

V
er

se
re

nd
e 

sa
ge

r



17

Dette er kun muligt, hvis der så hurtigt som muligt bliver løst så mange verserende sager
som muligt, og det sikres, at der ikke kommer nye til. Hvad angår det første, har
medlemsstaterne slækket på deres indsats siden den sidste resultattavle. Der er en
nedgang i de "tidlige" resultater for alle medlemsstater (figur 14) - bortset fra
Luxembourg og Nederlandene, der har forbedret deres i forvejen dårlige resultater lidt.
Bare 30 % af alle sager, der blev indledt i 1999 og 2000, er blevet løst inden august 2001
- mod 37 % i den tilsvarende periode i sidste resultattavle.

Figur 14: Under en tredjedel af alle traktatbrudssager løses tidligt i forløbet

Note: Afsluttede sager pr. 31. august 2001, udtrykt i % af antallet af sager indledt i 1999 og 2000.

"Kommissionen anmoder … indtrængende alle medlemsstater om at få nedbragt antallet
af traktatbrudssager med mindst 10 % inden næste resultattavle (dvs. inden foråret
2002)."
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D. Europæiske standarder

Standardiseringsorganerne for det private erhvervsliv (CEN, CENELEC og ETSI9)
opviser generelt gode resultater og har udstedt mange standarder for at tage hensyn til
den hastigt voksende efterspørgsel på markedet og understøtte EU-reglerne om den nye
metode10. Over 80 % af standardiseringsarbejdet finder i dag sted på europæisk eller
internationalt plan - mod 80 % på nationalt plan for bare femten år siden, inden den nye
metode blev indført. Europæiske standarder er derfor et vigtigt værktøj til at fjerne
hindringerne for virksomheder, der ønsker at sælge deres varer i hele EU11.

Figur 15: Over 50 % af CEN-standarderne er endnu ikke vedtaget, mens ETSI
og CENELEC har gjort gode fremskridt i deres arbejdsprogrammer

Note: Situationen pr. 30. september 2001.

CEN må sætte skub i arbejdet

Når det gælder harmoniserede standarder, har CEN, der har afsluttet under halvdelen af
arbejdet på området, et stort efterslæb i forhold  til de andre standardiseringsorganer. CEN
er også i gennemsnit meget længere tid om at indføre en standard. Den tid, CEN i
gennemsnit bruger på at udarbejde en europæisk standard og opnå enighed om den, er
steget markant fra 4,5 år i 1995 til 8 år i 200112.

                                                                
9 Det Europæiske Standardiseringsråd (CEN), Det Europæiske Standardiseringsudvalg for Elektroteknik

(CENELEC), Det Europæiske Institut for Telestandarder (ETSI). Yderligere oplysninger om
standardisering efter den nye metode fås på: http://www.NewApproach.org

10 Ca. 15 % af alle standarder er "harmoniserede standarder", der er udarbejdet på grundlag af særlige
mandater fra Kommissionen.

11 Yderligere oplysninger om europæisk standardisering fås i en nyligt offentliggjort beretning fra
Kommissionen (KOM(2001) 527).

12 Tallene bygger på CEN's egne statistikker. Når CEN får et mandat af Kommissionen, opstiller det en
prioriteret liste over arbejdet, hvori det anfører de standarder, der straks bør tages fat på at udarbejde.
Når de er udarbejdet, går det skridt for skridt i gang med de øvrige standarder. I sit skøn har CEN dog
taget datoen for Kommissionens mandat som rettesnor. Det bør desuden bemærkes, at der fra det
tidspunkt, mandatet er modtaget, ikke kan vedtages nationale standarder på de pågældende områder
("standstill").
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Der er naturligvis årsager til de store forsinkelser. For det første har CEN en meget større
arbejdsbyrde: Det har for øjeblikket 1 005 standarder under udarbejdelse inden for en
stribe af sektorer, og de kræver store investeringer i ressourcer og udvalgsstrukturer.
Desuden behandler CEN nu de vanskeligere standarder, hvor det er sværere at nå til
enighed. Standardiseringsarbejde kan generelt være en langvarig proces, der ofte kræver
en afvejning mellem, hvad der kan vinde tilslutning, og hvor lang tid det tager at høre de
berørte parter. CEN er dog heller ikke selv tilfreds med disse forsinkelser og har allerede
taget skridt til at afhjælpe de kapacitetsmæssige problemer og den lange forberedelsestid.

En del af løsningen findes hos europæisk erhvervsliv, der må give dette arbejde højere
prioritet og stille et tilstrækkeligt antal sagkyndige til rådighed. CEN's anstrengelser vil
formentlig begynde at bære frugt fra og med næste år. CENELEC har ikke kunnet levere
præcise statistiske oplysninger om, hvor lang tid det bruger på at vedtage harmoniserede
standarder, men ifølge de foreliggende skøn tager det mellem tre og fire år. Det er stadig
forholdsvist langsomt sammenlignet med ETSI, hvis arbejdsmetoder synes at være bedre
egnede til den hastige udvikling i telesektoren. Desuden behøver ETSI ikke at bruge så
meget tid og så mange ressourcer på at udvikle harmoniserede standarder, hvilket kun
udgør en lille del af dets arbejdsprogram.

Situationen er fortsat problematisk inden for byggevarer og maskiner

Politisk pres kan også fremme processen. For at henlede politikernes opmærksomhed på
disse problemer, som ikke er helt ligetil, blev det understreget i "Evalueringen af
strategien for det indre marked - 2001", at der er behov for at forbedre det indre markeds
nøgleelementer. Standardisering er et centralt område i denne forbindelse. Rådet (det
indre marked) fordrede på sin samling i maj 2001 udtrykkeligt, at der bliver sat skub i
anstrengelserne for at indføre harmoniserede standarder hurtigere, navnlig inden for
byggevarer og maskiner13.

I sektorer med et så bredt anvendelsesområde som maskin- og byggevaredirektivet har
standarder en lovlignende funktion. Det vil sige, at det indre marked for disse varer vil
blive ved med at være fragmenteret, hvis standarderne bliver indført med forsinkelse. I
"Evalueringen af strategien for det indre marked - 2001" har man forsøgt at afhjælpe
dette ved at sætte sig som mål, at der skal være gennemført mindst 120 standarder for
byggevarer inden udgangen af 2001. De første harmoniserede standarder på området blev
ganske vist vedtaget i år, men det samlede antal standarder, der hidtil er vedtaget (bare
48), er ikke tilfredsstillende. Et virkeligt indre marked for byggevarer kræver ca.
600 harmoniserede standarder.

Udarbejdelsen af europæiske standarder må holde trit med den teknologiske udvikling og
bør ikke lægge hindringer i vejen for fremskridt.

                                                                                                                                                                                                

13 Jf. pressemeddelelse 205, nr. 9120/01, på Det Europæiske Råds hjemmeside: http://ue.eu.int
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Figur 16: Der er endnu kun vedtaget under 10 % af de fornødne harmoniserede
standarder for byggevarer

Note: Situationen pr. 30. september 2001.
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2. GENNEMFØRELSE AF DET INDRE MARKED

A. Strategien for det indre marked14 og indekset for det indre
marked

Strategien for det indre marked er et af nøgleværktøjerne til at nå det mål, der blev fastsat
på Det Europæiske Råd i Lissabon, dvs. at gøre EU til den mest konkurrencedygtige
økonomi i verden. De nylige hændelser i USA og den økonomiske afmatning i EU
understreger så meget desto mere, at den strukturelle reform må fortsættes, og at man fra
politisk hold må arbejde fast og beslutsomt på at løse de kernespørgsmål, der skal
forbedre EU's konkurrenceevne.

Figur 17: De fleste prioriterede aktioner, der skal gennemføres inden udgangen
af 2001, ventes at blive gennemført inden for fristen

Note: Strategiske mål: At effektivisere markederne. At forbedre erhvervsklimaet. At forbedre
borgernes  livskvalitet. At udnytte fordelene ved det indre marked, for så vidt angår dets eksterne
aspekter.

Det er ganske vist endnu for tidligt at drage endelige konklusioner om EU's samlede
resultater for de målrettede aktioner, der skal gennemføres inden årets udgang, men efter
alt at dømme vil ca. 63 % blive gennemført. Det er en lidt højere "succesgrad" end sidste
år, hvilket dog ikke bør få nogen til at slække på anstrengelserne.

                                                                
14 Yderligere oplysninger om strategien for det indre marked fås på:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Eksempler på succes
Politisk enighed om posttjenester - yderligere liberalisering af vægtgrænserne for postforsendelser

Politisk enighed om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser som led i handlingsplanen for finansielle
tjenesteydelser

Kommissionens forslag om handel med drivhusgasemissionskvoter - vedtaget 8 måneder før forventet
Enighed om forslagene om et fælles europæisk luftrum til reform af lufttrafikstyringen

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur med ansvar for luftfartsselskabers virksomhed - oprettet
Kommissionens forslag til liberalisering af den nationale transport af jernbanegods og udvikling af den

internationale rutekørsel med passagerer
Det europæiske udenretslige net (EEJ-Net) begynder arbejdet med tvistbilæggelse på forbrugerområdet15

FIN-NET, det udenretslige klagenet for detailsalg af finansielle tjenesteydelser - lanceret i februar 2001
Kommissionens forslag om forebyggelse / genopretning af miljøskader

Oprettelse af Den Europæiske Fødevaremyndighed – afgørende for forbrugernes tillid
Kommissionens forslag om human- og veterinærmedicinske lægemidler, herunder enklere procedurer for

markedsføringstilladelse - forelagt
Kommissionens forslag om at styrke EU-borgernes ret til at færdes og opholde sig frit i en anden

medlemsstat - forelagt

De anslåede 63 % bygger imidlertid på den optimistiske antagelse, at Rådet inden årets
udgang når til politisk enighed om en række vanskelige sager, bl.a. EF-patentet og (i
hvert fald dele af) lovpakken om offentlige kontrakter, hvor Europa-Parlamentet også
spiller en vigtig rolle.

Mulig enighed inden årets udgang
Lovpakken om offentlige kontrakter – håb om politisk enighed om forslagene om hhv. den offentlige

sektor og forsyningsvirksomheder
EF-patentet nu inden for rækkevidde – vil give retssikkerhed og lavere omkostninger til gavn for SMV'er

Ny lovpakke for telesektoren fremmer konkurrencen og beskytter forbrugerne

Der er gjort vigtige fremskridt på flere områder, men andre prioriterede mål er ikke nået
overhovedet eller i hvert fald ikke inden for fristen. Den merværdi, der ligger i strategien
for det indre marked, består i, at helheden er mere end summen af de enkelte dele. Mange
af de foreslåede aktioner styrker hinanden indbyrdes, da de bevirker flere ændringer på
én gang. Gennemføres der imidlertid kun lidt over 60 % af aktionerne i strategien,
udløses denne multiplikatoreffekt kun delvist.

Skuffelser
Direktivet om overtagelsestilbud - tolv års arbejde draget i tvivl og Europas overordnede interesser svigtet

Yderligere liberalisering af el- og gasmarkederne - i stampe
Vedtagelsen af direktivet om moms ved elektronisk handel - også i stampe - ensartede markedsvilkår

påkrævet
Direktivet om beskyttelse af bioteknologiske opfindelser ikke gennemført i alle medlemsstater - mulige

fordele med hensyn til retssikkerhed og innovation mistet
Kommissionens forslag om strategien for servicesektoren - forsinket i forhold til tidsplanen

Kommissionens forslag om en bedre ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser - forsinket

                                                                
15 Kommissionen forelægger inden længe et forslag til meddelelse om effektiv problemløsning i det indre

marked. Det foreslåede system skal hjælpe borgerne og virksomhederne, når de støder på problemer
med offentlige myndigheder. Medlemsstaterne vil blive knyttet til hinanden elektronisk ved hjælp af et
system kaldet SOLVIT for at sikre en hurtigere og mere effektiv løsning af sagerne. Yderligere
oplysninger: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm
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En mere detaljeret beretning om resultaterne i 2001 offentliggøres i marts/april 2002, når
Kommissionen forelægger "Evalueringen af strategien for det indre marked - 2002".

Indekset for det indre marked

Det endelige mål med strategien for det indre marked er at give borgerne og
virksomhederne konkrete fordele. Det drejer sig om en stribe fordele af højst forskellig
art: højere indtægter, bedre social samhørighed, lavere priser, flere muligheder for at bo
og arbejde i udlandet, et renere miljø, lettere adgang til kapital osv. Indekset for det indre
marked skal bruges til at måle, om disse virkelige fordele / resultater også de facto
leveres.

Hvordan det rent faktisk står til i det indre marked, er, som vi ved, alt for kompliceret til,
at det kan sammenfattes i et tal, men et indeks kan dog give politikerne og brugerne af
det indre marked en idé om, hvor udviklingen bærer hen. Indeksets funktion minder
derfor meget om den, et børsindeks har, f.eks. FTSE 100, der reducerer
finansmarkedernes kompleksitet til ét enkelt tal, der nemt kan forfølges.

At måle resultaterne er en udfordrende opgave. Et af de alvorligste problemer er dataenes
kvalitet og deres tilgængelighed i de enkelte medlemsstater. Der er langt imellem, hvad
politikerne i dag har brug for, og hvilke data der er tilgængelige. Eurostat og de nationale
statistiske myndigheder er nu gået i gang med et ambitiøst program for at forbedre EU's
statistikker. Det ventes at give lovende resultater i løbet af de næste år.

Da indekset skal bruges til at opgøre resultaterne i forbindelse med strategien for det
indre marked, havde Kommissionen gerne anvendt variabler af en bedre kvalitet, f.eks.
for den konkrete åbning af markederne for offentlige indkøb, omkostningerne ved
finansielle tjenesteydelser, væksten inden for e-handel og antallet af meddelte patenter,
men der foreligger ingen eller kun mangelfulde data herom. Når der ikke foreligger
pålidelige data, fristes man til at benytte sig af rene procesvariabler som f.eks. antallet af
vedtagne eller gennemførte direktiver eller af traktatbrudssager. Da indekset for det indre
marked skal måle resultater og ikke input, har man modstået denne fristelse konsekvent.
Det korte af det lange er, at enhver måling er bedre end ingen måling. Indekset og de
enkelte variabler, der ligger til grund, vil blive evalueret og revideret inden for den
nærmeste fremtid, når der foreligger flere data af en bedre kvalitet.
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Figur 18: Indekset for det indre marked

Der indgår 20 variabler i indekset for det indre marked, som beregnes på grundlag af en
statistisk analyse af de vigtigste komponenter (den såkaldte ”Principal Component
Analysis”) for at fastslå, hvordan hver enkelt variabel indvirker på slutresultatet. Der er
tale om variabler som vækst i indkomst pr. indbygger, langtidsledighed, prisspredning,
vækst i handel inden for EU,  priser på offentlige værkers ydelser, adgang til risikokapital,
energiintensitet og drivhusgasemissioner16.

Sættes 1996 til værdien 100, var indekset for det indre marked 105,1 i 2000. Udviklingen
i indekset bør ganske vist betragtes over et længere tidsrum, men flere af variablerne har
haft en negativ effekt på indekset i perioden 1996-2000. Indekset havde været højere,
hvis det ikke var for de stigende postgebyrer, det høje udslip af drivhusgasser og
manglerne ved banksystemet i EU.

På den positive side kan nævnes forholdsvis høje vækstrater i indkomsten pr. indbygger,
en vis fremgang i arbejdskraftens mobilitet, faldende langtidsledighed og nedgang i
statsstøtten, som alt sammen har bidraget til et højere indeks. En anden positiv faktor var
de faldende teleomkostninger. Europæerne betaler i gennemsnit 16 % mindre end i 1996
for de samme ydelser17. Denne positive udvikling kan i vidt omfang tilskrives
markedsåbningen og nedgangen i omkostningerne for teleteknologi.

"Sættes 1996 til værdien 100, var indekset for det indre marked 105,1 i 2000."

                                                                
16 Bilaget indeholder en udtømmende liste over variablerne og en nærmere beskrivelse af den statistiske

metode.
17 Kilde: Teligen studies, bestilt af Europa-Kommissionen, GD for Informationssamfundet. Dataene for

2001 er stadig foreløbige og forelægges i den syvende rapport om gennemførelsen af EU's lovpakke for
telesektoren i december 2001. De nationale kurvpriser er vejet i forhold til befolkningens andel for at få
et gennemsnit for EU. Priserne for privatkunder er inkl. moms, priserne for virksomheder er ekskl.
moms.
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Figur 19: Faldende telefonpriser i Europa

Note: Pris i euro for en kurv af indenlandske opkald (inkl. grundtakster, abonnement mv.) i et år. Kurvens
sammensætning varierer betydeligt mellem privatkunder og erhvervskunder, så de samlede priser er
ikke sammenlignelige.

Taksterne for erhvervskunder er faldet mere end taksterne for privatkunder. Årsagen er
primært den højere andel af grundtakster og lokalopkald  i kurven af privatkundeopkald.
Før dereguleringen blev disse omkostningselementer ofte krydssubsidieret med højere
takster for fjernopkald. Inden for de seneste år er priserne for lokalopkald og
grundtaksterne i visse tilfælde endog steget trods den generelle tendens til faldende
priser. Dereguleringen har således også skabt en tættere forbindelse mellem de
omkostninger, der i praksis er forbundet med at levere en tjenesteydelse, og de takster,
kunderne i sidste ende må betale.

"Europæerne betaler i gennemsnit 16 % mindre end i 1996 for de samme ydelser."
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B. Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser18 og
indførelsen af euroen

Det pres, det finansielle system er kommet under efter de tragiske begivenheder i USA,
understreger, at behovet for finansiel integration i Europa er større end nogensinde - som
motor for vækst og beskæftigelse, som stødpude mod markedsvolatilitet og som
økonomisk stabilitetsfaktor. Som svar på disse udfordringer indeholder handlingsplanen
for finansielle tjenesteydelser bl.a. foranstaltninger vedrørende finansiel stabilitet og
tilsyn og aktioner til bekæmpelse af finansiering af terrorisme.

Indførelsen af eurosedler og -mønter bliver det sidste skridt mod at gøre Den Europæiske
Monetære Union (ØMU) håndgribelig for EU-borgerne i tolv medlemsstater. Fordelene
ved euroen kan dog først udnyttes fuldt og helt, når ØMU'en suppleres af et indre
finansielt marked. Det vil bl.a. sige, at det skal være lige så nemt og billigt for borgerne
at overføre betalinger mellem landene som inden for det enkelte land. Ellers er
befolkningens accept af euroen i fare. Grænseoverskridende betalinger i euro er for
øjeblikket meget dyrere end indenlandske betalinger. Kommissionen forelagde derfor i
juli et forslag til forordning, der skal sikre, at bankgebyrerne for grænseoverskridende
betalinger i euro bliver nedsat til niveauet for nationale betalinger. Desuden vil
gennemførelsen af handlingsplanen for forebyggelse af svig gøre EU's indre marked
mere effektivt, øge befolkningens tillid til grænseoverskridende betalingssystemer og
fremme en positiv videreudvikling af elektronisk handel.

"… behovet for finansiel integration i Europa er større end nogensinde - som motor for
vækst og beskæftigelse, som stødpude mod markedsvolatilitet og som økonomisk
stabilitetsfaktor."

Der er gjort vigtige fremskridt i gennemførelsen af handlingsplanen for finansielle
tjenesteydelser siden sidste resultattavle, men der er lang vej igen. 23 af handlingsplanens
foranstaltninger er gennemført. 7 heraf er retsakter, der allerede er vedtaget af Rådet og
Europa-Parlamentet eller ventes at blive det inden længe:

Retsakter vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet
Statutten for det europæiske selskab
Direktivet om hvidvaskning af penge

Direktivet om sanering og likvidation af kreditinstitutter
Direktivet om sanering og likvidation af forsikringsselskaber

Direktivet om elektroniske penge
Ændring af det fjerde og det syvende selskabsretsdirektiv

Ændring af forsikringsdirektiverne for at tillade informationsudveksling med tredjelande

                                                                
18 Nærmere og jævnligt ajourførte oplysninger om gennemførelsen af handlingsplanen fås på internet. Se

den femte situationsrapport om handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm
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De øvrige 16 foranstaltninger, der er gennemført, er meddelelser, rapporter, beretninger,
henstillinger, beslutninger eller afgørelser vedtaget af Kommissionen. 12 forslag til
retsakter er for øjeblikket til forhandling i Rådet og Europa-Parlamentet:

Foranstaltninger foreslået af Kommissionen og for øjeblikket til forhandling
Forordningen om grænseoverskridende betalinger

Direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser (politisk enighed i Rådet)
Direktivet om investeringsinstitutter
Direktivet om forsikringsformidling

Forordningen om internationale regnskabsstandarder
Direktivet om rentebeskatning

Direktivet om arbejdsmarkedsorienterede pensioner
Direktivet om markedsmisbrug

Direktivet om solvensmargenen for forsikringsselskaber
Direktivet om finansielle konglomerater

Direktiverne om prospekter
Direktivet om sikkerhedsstillelse

Kommissionen arbejder stadig på 8 yderligere foranstaltninger som led i handlingsplanen
for finansielle tjenesteydelser. Derudover vil der, efter at Europa-Parlamentet helt uventet
forkastede det forelagte forslag, blive forelagt et ændret direktiv om overtagelsestilbud.

Figur 20: Gennemførelsen af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser

Note: Situationen pr. 10. oktober 2001.

Selv om der er gjort store fremskridt, og der er politisk støtte fra højeste niveau, er det
stadig uvist, om EU kan holde sit tilsagn og gennemføre handlingsplanen for finansielle
tjenesteydelser inden for fristen, dvs. hhv. 2005 (endegyldig gennemførelse) og 2003
(integration af værdipapirmarkederne). Når Kommissionen har forelagt de nødvendige
forslag, flytter tyngdepunktet for en målrettet indsats sig til Rådet og Europa-
Parlamentet.
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3. UNDERSØGELSE AF LOVGIVNINGENS KVALITET I EU

Lovgivning præger vores og virksomhedernes tilværelse. Lovgivning kan være - og er da
også ofte - en drivkraft for forandring. Det nuværende system af love og regler sikrer
ordentlige og redelige forhold i erhvervslivet og samfundet i øvrigt. Det sikrer effektiv
konkurrence og beskytter forbrugerne og miljøet mod misbrug. Det er selve grundlaget
for den økonomiske fremgang.

Regelsætning har sin pris, som nytteværdien bør mere end opveje. Virksomhederne  klager
dog i stigende grad over, at lovgivningen på EU-plan og på nationalt plan ikke fungerer
optimalt på visse punkter. De påtaler, at alt for indviklede og detaljerede regler har
omkostninger, som indebærer, at de løbende må foretage store investeringer for at
overholde de gældende regler. Dårlig lovgivning rammer generelt de små og mellemstore
virksomheder særlig hårdt, fordi de ikke altid har de ressourcer og den sagkundskab, der
skal til for at kunne tackle situationen.

For at få afklaret, hvordan virksomhederne vurderer kvaliteten af lovgivningen i EU, er
der gennemført en større uvildig undersøgelse19 for Kommissionen. Over 4 000
virksomheder i hele EU deltog i denne undersøgelse, som primært blev gennemført i
september 2001: Virksomheder med over 10 ansatte i alle erhvervssektorer blev bedt om
at vurdere lovgivningens kvalitet og effekt på deres planer og aktiviteter. Der blev ikke i
undersøgelsen sondret mellem nationale regler og EU-regler, da de fleste virksomheder
ofte ikke er klar over, hvor lovgivningen stammer fra, og da der desuden er overlapninger.

Figur 21: Mange tyske og franske virksomheder er utilfredse med lovgivningens
kvalitet - nederlandske virksomheder er mest positive

Note: Virksomheder, der angav, at lovgivningen er enten forældet eller dårligt tilpasset til
markedsvilkårene og de tekniske fremskridt, udtrykt i %.

Mange virksomheder mener, at lovgivningen i deres hjemland er ude af trit med markedet
(figur 21). Med andre ord må virksomhederne i dagens økonomi arbejde under
gårsdagens regler. Den hurtige udvikling er uden tvivl en af de største udfordringer for
regeringerne, når de gældende retlige rammer skal ajourføres. Virksomhedernes holdning
varierer kraftigt alt efter medlemsstat. Tyske og franske virksomheder er mest utilfredse
med det regelsæt, der vedrører deres sektor. Danske, irske og nederlandske virksomheder

                                                                
19 EOS Gallup Europe, september 2001: Single Market Monitor Survey, gennemført for Europa-

Kommissionen, GD for det Indre Marked. Yderligere oplysninger:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm
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mener generelt, at reglerne i deres hjemland har holdt bedre trit med de nye
markedsvilkår og tekniske fremskridt.

"Mange virksomheder mener, at lovgivningen i deres hjemland er ude af trit med
markedet."

Kravene om produktoverensstemmelse topper stadig listen over de regler, der volder
virksomhederne størst problemer. Det gælder især for større virksomheder. Når krav om
produktoverensstemmelse skaber tekniske hindringer, rammer det erhvervslivet i dets
inderste kerne, fordi det berører både præproduktion, produktion, salg og markedsføring.
Kravet om at tilpasse produkternes udformning, omlægge produktionsprocessen, pakke
varerne om og teste dem på ny påfører virksomhederne omkostninger, der varierer i
omfang alt efter produkt og teknologi.

Mange virksomheder fremhævede også beskæftigelses- og arbejdsvilkårene som
områder, hvor reglerne og forpligtelserne ikke altid står i rimeligt forhold til de fastsatte
mål. Dernæst kommer anvendelsen og overholdelsen af skattereglerne (både direkte og
indirekte skatter).

Figur 22: Produktoverensstemmelse volder virksomhederne størst problemer

Det er interessant, at de fleste af reglerne på de tre områder, der betragtes som den største
byrde, vedtages nationalt og ikke på EU-plan. Det stemmer overens med resultaterne af
andre undersøgelser af nyere dato. Det Økonomiske og Sociale Udvalg anslår således i
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sin kommende rapport20 om enklere lovgivning, at EU er ansvarlig for mindre end 10 %
af de love og regler, der gælder for virksomhederne i medlemsstaterne.

Figur 23: Områder med størst behov for forenkling, efter medlemsstat

B Beskæftigelses- og arbejdsvilkår

DK Momsbetaling og -godtgørelse

D Produktoverensstemmelse, -certificering eller -godkendelse

E Produktoverensstemmelse, -certificering eller -godkendelse

EL Beskæftigelses- og arbejdsvilkår

F Beskæftigelses- og arbejdsvilkår

FIN Momsbetaling og -godtgørelse

I
Produktoverensstemmelse, -certificering eller -godkendelse og

skatteregler (ekskl. moms)

IRL Beskæftigelses- og arbejdsvilkår

L Miljø

NL
Produktoverensstemmelse, -certificering eller -godkendelse og

momsbetaling og -godtgørelse

A Miljø

P Momsbetaling og -godtgørelse

S Produktoverensstemmelse, -certificering eller -godkendelse

UK Produktoverensstemmelse, -certificering eller -godkendelse

Note: Områder, hvor de omkostninger, der er forbundet med at overholde reglerne, er størst og tungest
ifølge respondenterne.

Dårlig lovgivning betyder lavere velfærd i EU uden at være til nogen som helst nytte for
samfundet. Resultatet er, at virksomhederne  må investere store beløb, som de ellers kunne
have brugt til at udvide produktionen. Virksomhederne kan ifølge undersøgelsen spare i
gennemsnit 15 % (eller indtil 22 % for Danmarks og Spaniens vedkommende) af de
samlede omkostninger, der er forbundet med at overholde reglerne, hvis den gældende
lovgivning var udformet bedre. De samlede omkostninger, virksomhederne har ved at
overholde reglerne, anslås ifølge flere undersøgelser til 4-6 % af BNP21. Antages det, at
omkostningerne tegner sig for 4 % af BNP, kan en forbedring af lovgivningen give en
                                                                
20 Udkast til udtalelse fra Sektionen for det Indre Marked, Produktion og Forbrug om forenkling

(tillægsudtalelse), Markedsobservatoriet, ordfører: Kenneth Walker.  Den endelige udgave kan ses på
Det Økonomiske og Sociale Udvalgs hjemmeside: http://www.esc.eu.int/pages/en/home.htm

21 Se f.eks. Det Europæiske Observationscenter for SMV'er. Tredje årsrapport, EIM, Nederlandene, 1995,
eller Europa-Parlamentets betænkning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet
om evaluering af SLIM: Enklere lovgivning for det indre marked (KOM(2000) 104 - C5-0209/2000-
2000/2115 (COS)), side 6, ordfører: Bert Doorn.



31

besparelse på indtil 50 mia. EUR. Dette skøn bygger naturligvis på en statisk situation.
Bedre lovgivning vil højst sandsynligt skabe ny dynamik i erhvervslivet - med en positiv
effekt, der uden tvivl vil være endnu større.

Det er en sidegevinst, der er værd at tage med, og som gør behovet for en samlet strategi
for bedre lovgivning, der de facto bliver gennemført både på EU-plan og på nationalt
plan, så meget desto mere påkrævet.

Figur 24: Danske og spanske virksomheder mener, at bedre lovgivning kan
reducere deres omkostninger ved at overholde reglerne med indtil
22 %

Note: Unødige omkostninger, der er forbundet med at overholde reglerne, udtrykt i % af de samlede
omkostninger ved at overholde reglerne.

"… en forbedring af lovgivningen [kan] give en besparelse på indtil 50 mia. EUR."

Gode regler er regler, der opfylder målet på den mest lempelige måde, som bliver anvendt
ensartet, og som det er nemt at overholde. Gode regler er også regler, der er vedtaget
efter forudgående bred høring for at sikre, at der tages fuldt hensyn til, hvad de berørte
parter mener i sagen. Erhvervslivet ønsker at være med til at udforme politikken. Dette
fremgår af undersøgelsen, hvor et stort flertal angav, at de gerne vil give deres holdning
til kende om kommende initiativer på lovområdet. Det er imidlertid kun et lille mindretal
af virksomhederne, der angav, at de nogen sinde i praksis er blevet spurgt om deres
holdning.
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Figur 25: Virksomhederne ønsker at blive hørt meget mere

Når en foranstaltning er vedtaget, kan staten ikke bare overlade det til erhvervslivet selv
at overholde den. Det, der skal til, er ansvarlige myndigheder, der aktivt håndhæver loven
og reglerne ud fra almindelig sund fornuft. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder
i EU mener imidlertid, at myndighederne i deres land ofte anvender reglerne alt for
usmidigt.

Figur 26: I de fleste medlemsstater mener kun et mindretal af virksomhederne,
at myndighederne håndhæver loven ud fra almindelig sund fornuft

Note: Virksomheder, der mener, at myndighederne i deres land anvender loven ud fra almindelig sund
fornuft og i rimeligt forhold til de fastsatte mål, udtrykt i %.

Hertil kommer, at virksomheder, der støder på et problem i forbindelse med anvendelsen
af en bestemt lov eller regel, ofte ikke ved, hvor de kan få hjælp eller rådgivning. Ca.
halvdelen af virksomhederne nævner, at det, når de henvender sig til den relevante
instans, tager alt for lang tid, før de får et svar.

Til trods for de mange gode ord om behovet for enklere lovgivning er det de færreste
virksomheder, der kan mærke nogen nævneværdig effekt i det daglige. Det gælder især i
Frankrig, Tyskland og Danmark, hvor flest virksomheder ikke mener, at de love og
regler, der berører dem, er blevet forenklet eller er ved at blive det. Det tyder på, at der er
en kløft mellem ord og handling.
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Figur 27: 71 % af de franske virksomheder mener, at indsatsen for at forenkle
lovgivningen endnu ikke har gjort livet nemmere for dem

Note: Virksomheder, der mener, at de love og regler, der vedrører deres aktiviteter, er blevet forenklet
minimalt eller slet ikke, udtrykt i %.

Princippet om gensidig anerkendelse har været i centrum for bestræbelserne på at fjerne
retlige handelshindringer i det indre marked. I visse tilfælde er de nationale tilgange til
tekniske forskrifter imidlertid så forskellige, at det ikke er muligt at anvende princippet
uden problemer. På de områder, hvor der gøres brug af princippet om gensidig
anerkendelse, kan indførselslandet kræve, at der bliver forelagt bevis på
overensstemmelse med udførselslandets tilsvarende specifikationer. Dette kan lægge
alvorlige hindringer i vejen for handelen mellem medlemsstaterne.

"Til trods for de mange gode ord om behovet for enklere lovgivning er det de færreste
virksomheder, der kan mærke nogen nævneværdig effekt i det daglige."

I undersøgelsen blev virksomheder, der er aktive på det indre marked, spurgt om, hvilke
medlemsstater det er hhv. nemmest og sværest at handle med, særlig i lyset af det
pågældende lands lovgivning.
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Figur 28: Finland betragtes som det land, det er nemmest at handle med - Det
Forenede Kongerige og Italien som sværest

Note: Andre medlemsstaters lovgivnings kompleksitet, når virksomhederne handler med dem, rangorden
ifølge virksomhederne på en skala fra 4 til 1 (4 er udtryk for nemmest og 1 for sværest).

Det Forenede Kongerige, Italien og Frankrig hører ifølge virksomhederne til de fem
vigtigste markeder, så det er foruroligende, at de også betragtes som de markeder, det er
sværest at handle med. Det er specielt overraskende, at de meget omtalte bestræbelser på
at forenkle reglerne i Det Forenede Kongerige og Italien efter alt at dømme endnu ikke
mærkes af de virksomheder, der handler med nævnte lande.

I næsten 7 % af svarene blev lovgivningen anset for at være så ufordelagtig, at
virksomhederne havde besluttet at begrænse eller helt at indstille handelen med en eller
flere medlemsstater. Denne erfaring er særlig udbredt blandt virksomheder, der har
forsøgt at handle med Frankrig, Tyskland og Italien.

Til det mere opmuntrende i forbindelse med det indre marked hører, at et overvældende
flertal af virksomhederne mener, at det er meget nemmere at handle med andre
medlemsstater end med tredjelande som f.eks. USA. Det er naturligvis også, hvad man
kunne have forventet, men det er positivt at få det bekræftet af dem, der er direkte berørt
af EU-politikken.

"I næsten 7 % af svarene blev lovgivningen anset for at være så ufordelagtig, at
virksomhederne havde besluttet at begrænse eller helt at indstille handelen ..."
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BILAG: INDEKSET FOR DET INDRE MARKED – METODE OG DATA

Indekset for det indre marked består af 20 variabler:

Figur 29: Variablerne i indekset for det indre marked

Variabel Anvendte data

UDI-tilstrømning fra tredjelande i % af BNP 1996-2000

Statsstøtte i alt i % af BNP 1995-1999

Værdi af offentliggjorte offentlige udbud i %

af BNP

1996-2000

Drivhusgasemissioner 1995-1999

Energiintensitet af BNP 1995-1999

Antal udstedte ISO 14000-certifikater 1996-2000

Indkomst pr. indbygger 1996-2000

Pris for en kurv af energiydelser (el + gas) 1996-2000

Forholdet mellem udlånsrente og indlånsrente

for privatkunder

1996-2000

Langtidsledighed 1995-1999

Antal EU-borgere, der arbejder i andre
medlemsstater

1996-2000

Prisspredning for privat konsum 1995-1999

Handel inden for EU i % af BNP 1996-2000

Værdi af pensionsfondsaktiver i % af BNP 1995-1999

Aktiemarkedskapitalisering i % af BNP 1996-2000

Antal patentansøgninger pr. indbygger 1996-2000

Risikokapital rejst til opstart og seed i forhold

til den samlede risikokapital

1996-2000

IKT-udgifterne i % af BNP 1996-2000

Postgebyrer (20 g standardforsendelse) 1996-2000

Pris for en kurv af teleydelser (OECD-kurv for

valutaindlændinge)

1996-2000

Hvor der ikke forelå 2000-data, er beregningerne foretaget på grundlag af 1999-data.
Variablerne er udtrykt som den årlige ændring og indregnet i det konsoliderede indeks
ved hjælp af en analyse af de vigtigste komponenter (den såkaldte Principal Components-
metode). Denne  metode åbner implicit mulighed for en "objektiv" vægtning af variablerne
og tager passende hensyn til korrelationen mellem variablerne.


