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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at det indre marked kan spille en væsentlig rolle for virkeliggørelsen af 
beskæftigelsesmålene i Europa 2020-strategien om højere kvalitet og bæredygtig 
beskæftigelse; det indre marked bør fuldføres med største beslutsomhed og så hurtigt som 
muligt; det indre marked er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå sociale 
fremskridt;

2. mener, at dialogen med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet har en central 
betydning for genoprettelsen af tilliden til det indre marked; bemærker, at det indre 
marked bør fokusere på de rettigheder, der tilkommer alle aktører, ikke kun i deres rolle 
som forbrugere eller virksomheder, men også som borgere og arbejdstagere; det er vigtigt 
med en mere omfattende og tidligere inddragelse af arbejdsmarkedets parter og alle 
aktører i udformningen, vedtagelsen, gennemførelsen og overvågningen af de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at fremme vækst og arbejdstagernes rettigheder i 
det indre marked;

3. bemærker, at det for at kunne virkeliggøre Europa 2020-målsætningerne om højere 
kvalitet og bæredygtig beskæftigelse er vigtigt at styrke det indre marked, bl.a. ved at 
sikre en passende balance mellem økonomiske prioriteringer og social velfærd;

4. understreger, at en effektiv levering af tjenesteydelser er afgørende for fremtidig vækst, 
jobskabelse og innovation; beklager den overdrevne byrde, som EU-lovgivningen påfører 
SMV'erne; det indre marked har en central rolle at spille for fremme af vækst og 
beskæftigelse, der kan bidrage til at skabe en virkelig konkurrencedygtig 
markedsøkonomi;

5. beklager, at EU-borgerne endnu ikke har haft fuldt udbytte af det potentiale, som det indre 
marked rummer på mange områder; bemærker derfor, at de muligheder, det indre marked 
giver, bør udnyttes til at puste nyt liv i Unionens økonomier, hvilket bør ske ved at åbne 
grænserne for varer og tjenesteydelser endnu mere, fremme mere fri bevægelighed for 
personer og arbejdstagere, give flere valgmuligheder, åbne op for nye 
forretningsmuligheder for virksomheder og endelig ved at skabe jobs og nå ud til nye 
kunder, især handicappede, med mere tilgængelige tjenester og produkter; SMV'er, der 
har det største uudnyttede potentiale, bør støttes ved en konsekvent anvendelse af SMV-
testen under gennemførelsen af lovgivning;

6. understreger, at det indre marked kan spille en vigtig rolle for fremme af social 
samhørighed i Unionen ved at fremme mere udveksling af bedste praksis; bemærker, at 
rammen for økonomisk styring bør baseres på et sæt indbyrdes forbundne og gensidigt 
sammenhængende politikker, der stimulerer vækst og beskæftigelse, og at fuld udvikling 
af det indre marked er en forudsætning for, at dette kan ske; efterlyser foranstaltninger til 
støtte af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder og andelsselskaber;
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7. påskønner Kommissionens meddelelse "Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for 
SMV - Tilpasning af EU's regulering til mikrovirksomheders behov" (COM(2011)0803) 
og støtter fokuseringen på mikrovirksomheder; bemærker, at sundheds- og 
sikkerhedsbestemmelser for arbejdstagere ikke må betragtes som reguleringsmæssige 
byrder, og at kravene på nogle områder ikke bør være de samme for alle størrelser 
virksomheder; mener derfor, at en skræddersyet lovgivning for de forskellige typer 
SMV'er også vil kunne fremme deres adgang til europæiske og internationale markeder;

8. anerkender i forbindelse med det indre marked den værdifulde rolle, som "one-stop-
shops", både elektroniske og fysiske, spiller for mindskelsen af de administrative byrder 
og transaktionsomkostninger og for øget effektivitet, åbenhed på markedet, 
gennemsigtighed og konkurrence, hvilket resulterer i lavere offentlige udgifter og bedre 
muligheder for, at virksomhederne, herunder SMV'er og mikrovirksomheder, kan få 
markedsadgang og bevare og skabe arbejdspladser;

9. mener, at det digitale indre marked alene vil kunne få en virkning af samme 
størrelsesorden som programmet for det indre marked fra 1992; tilskynder til fuld 
gennemførelse af det digitale indre marked for at fremme beskæftigelses- og 
forretningsmulighederne mest muligt;

10. bemærker, at det europæiske marked for tjenesteydelser stadig er opsplittet; opfordrer til 
foranstaltninger til at øge mobiliteten i hele Unionen ved hjælp af forenklede og hurtigere 
administrative procedurer for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ved at 
styrke informationssystemet for det indre marked; mener, at Kommissionen gør ret i at 
påpege, at mobiliteten blandt arbejdstagerne i Unionen fortsat er for lav, og at der er brug 
for mere effektive foranstaltninger for at fjerne alle administrative hindringer af denne art;

11. mener, at der bør være et enkelt, let tilgængeligt kontaktcenter i hver medlemsstat, hvor 
virksomheder og borgere kan henvende sig og få hjælp, hvis de støder på problemer med 
at udnytte de rettigheder og muligheder, der er forbundet med det indre marked; disse 
centre kan oprettes som en yderligere udbygning af de eksisterende Solvit-centre;;

12. opfordrer medlemsstaterne til at gøre bedre brug af it-redskaber til at informere 
virksomheder og borgere og sætte dem i stand til at gøre brug af deres rettigheder og 
muligheder, idet tilgængelighed for handicappede er af største betydning, for at de kan få 
kendskab til deres rettigheder og muligheder i tilgængelige formater;

13. fastholder social og finanspolitisk konvergens som en integrationsfaktor i det indre 
marked; opfordrer medlemsstater med stort set samme BNP til at fremskynde 
konvergensprocessen gennem forstærket samarbejde;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre effektiv kontrol for at forhindre 
social dumping og til at sikre anvendelsen af kollektive overenskomster;

15. bemærker, at europæiske sociale standarder betragtes som en merværdi for Unionen og 
spiller en central rolle i det indre markeds funktion;

16. understreger, at der i analysen af centrale servicesektorers betydning for det indre markeds 
funktion, især handel, erhvervsservice, digitale markeder og transport, i den årlige rapport 
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om integrationen på det indre marked bør udvises større opmærksomhed over for 
handicappede, der møder hindringer i bebyggede omgivelser og i forbindelse med 
tjenester, der ikke er udformet for alle;

17. mener, at ensartede betingelser har stor betydning, for at det indre marked kan fungere 
optimalt, at medlemsstaterne bør omsætte Unionens lovgivning til samme niveau, og at 
Kommissionen bør anvende sine håndhævelsesbeføjelser over for lovovertrædere på en 
konsekvent måde uden at begunstige nogen;

18. opfordrer til større vilje til at fremme dagsordenen om intelligent regulering over de næste 
to år, særligt inden for de sektorer, der hænger sammen med bæredygtig, intelligent og 
inklusiv vækst;

19. opfordrer Kommissionen til at oprette et europæisk netværk af nationale myndigheder 
som foreslået i den relevante meddelelse fra Kommissionen ved at give dens eksisterende 
Rådgivende Udvalg for det Indre Marked beføjelse til at se på spørgsmål i tilknytning til 
integration i og forvaltning af det indre marked med særlig fokus på tilgængelighed i 
overensstemmelse med FN's ratificerede konvention om rettigheder for personer med 
handicap; 

20. opfordrer Kommissionen til at håndhæve fuldførelsen af det indre marked ved at sikre, at 
Unionens direktiver gennemføres i alle medlemsstater.
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