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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar att den inre marknaden kan spela en viktig roll för att 
Europa 2020-strategins mål för ökad kvalitet och hållbarhet inom sysselsättningen ska 
uppnås. Den inre marknaden bör genomföras med största beslutsamhet och så snart som 
möjligt. Den är inte ett självändamål utan ett medel för att uppnå sociala framsteg.

2. Europaparlamentet anser att dialogen med arbetsmarknadens parter och med det civila 
samhället är av yttersta vikt när det gäller att återställa förtroendet i den inre marknaden. 
Parlamentet noterar att den inre marknaden bör fokusera på samtliga aktörers rättigheter, 
inte bara deras funktion som konsumenter eller företag, utan även som medborgare och 
arbetstagare. Det är viktigt att arbetsmarknadens parter och alla berörda aktörer i högre 
grad och i ett tidigare skede engageras i utformning, antagande, genomförande och 
övervakning av de åtgärder som är nödvändiga för att stimulera tillväxt och främja 
medborgarnas rättigheter på den inre marknaden.

3. Europaparlamentet noterar att för att uppnå Europa 2020-strategins mål om ökad kvalitet 
och hållbarhet inom sysselsättningen är det viktigt att stärka den inre marknaden bland 
annat genom att bevara rätt balans mellan de ekonomiska prioriteringarna och den sociala 
välfärden.

4. Europaparlamentet betonar att ett effektivt tillhandahållande av tjänster är avgörande för 
framtida tillväxt, nya arbetstillfällen och innovation. Parlamentet beklagar den alltför 
betungande börda som unionslagstiftningen medför för små och medelstora företag. Den 
inre marknaden har en roll att spela för att främja tillväxt och sysselsättning i syfte att 
förverkliga en konkurrenskraftig marknadsekonomi.

5. Europaparlamentet beklagar att unionsmedborgarna ännu inte i full utsträckning kunnat 
utnyttja den inre marknadens potentiella möjligheter på många områden. Parlamentet 
noterar att de möjligheter som den inre marknaden erbjuder måste användas för att gjuta 
nytt liv i unionens ekonomier genom att ytterligare öppna gränserna för varor och tjänster, 
uppmuntra till ökad fri rörlighet för personer och företag, öka valmöjligheterna, skapa nya 
affärsmöjligheter för företagen och i slutändan skapa nya arbetstillfällen och nå nya 
kunder, särskilt personer med funktionsnedsättning, med tillgängligare tjänster och 
produkter. De små och medelstora företag som har störst outnyttjad potential bör stödjas 
genom en omfattande tillämpning av testet för små och medelstora företag under 
genomförandet av lagstiftning.

6. Europaparlamentet understryker att den inre marknaden kan spela en viktig roll för att 
främja social sammanhållning i unionen och uppmuntra till fler utbyten av bästa praxis. 
Parlamentet noterar att de ekonomiska styrsystemen bör bygga på en uppsättning inbördes 
förenade och ömsesidigt överensstämmande politiska strategier som stimulerar tillväxt 
och sysselsättning. Ett fullständigt genomförande av den inre marknaden utgör en 
nödvändig förutsättning för att detta ska ske. Parlamentet uppmanar till åtgärder för att 
stödja mikroföretag, små och medelstora företag och kooperativ.
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7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Att minska regelbördan för 
små och medelstora företag – Anpassning av EU:s regler till småföretagens behov” 
(COM(2011)0803) och stödjer inriktningen på mikroföretag. Parlamentet noterar att 
hälso- och säkerhetsbestämmelserna för arbetstagare inte får ses som administrativa 
bördor och att på vissa områden bör kraven inte vara desamma för alla företagsstorlekar.
Parlamentet menar därför att skräddarsydd lagstiftning för de olika typerna av små och 
medelstora företag också skulle underlätta deras tillgång till europeiska och internationella 
marknader.  

8. Europaparlamentet erkänner att den inre marknaden spelar en viktig roll för gemensamma 
kontaktpunkter, både elektroniska och fysiska sådana, för att minska regelbördorna och 
transaktionskostnaderna, förbättra effektiviteten, marknadens öppenhet, transparensen och 
konkurrensen, vilket leder till lägre offentliga utgifter och större möjligheter för företag, 
inklusive små och medelstora företag och mikroföretag, att få tillgång till marknader samt 
behålla och skapa nya arbetstillfällen.

9. Europaparlamentet anser att den digitala inre marknaden ensam kan få en lika stor 
inverkan som 1992 års inremarknadsprogram. Parlamentet uppmuntrar fullbordandet av 
den digitala inre marknaden i syfte att maximera möjligheterna till anställning och 
företagsverksamhet.

10. Europaparlamentet noterar att den europeiska tjänstemarknaden alltjämt är fragmenterad. 
Parlamentet uppmanar till åtgärder för att rörligheten ska öka över hela unionen genom 
enklare och snabbare administrativa förfaranden för erkännande av yrkeskvalifikationer 
tack vare ett förbättrat informationssystem för den inre marknaden. Parlamentet anser att 
kommissionen med rätta noterar att arbetskraftens rörlighet i unionen fortfarande är för 
liten och det behövs mer kraftfulla åtgärder för att avlägsna alla sådana administrativa 
hinder.

11. Europaparlamentet anser att det bör finnas en lättillgänglig hjälpcentral på nationell nivå 
som företag och enskilda, däribland kunder med funktionsnedsättning, i första hand kan 
vända sig till när de får problem med att utnyttja de rättigheter och möjligheter som den 
inre marknaden innebär. Sådana hjälptjänster skulle även kunna byggas upp genom att
vidareutveckla befintliga Solvit-centrum.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna till smartare användning av it-verktyg för 
att informera företag och enskilda och göra det möjligt för dem att utnyttja sina rättigheter 
och möjligheter. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är ytterst viktig 
för att de ska kunna ta del av sina rättigheter och möjligheter i lättillgängliga format.

13. Europaparlamentet insisterar på social och ekonomisk konvergens som en 
integrationsfaktor på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar medlemsstater med 
ungefär samma BNP att snabba upp konvergensprocessen genom stärkt samarbete.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att det finns 
effektiva kontroller för att förhindra social dumpning, samt att kollektivavtalen tillämpas.

15. Europaparlamentet noterar att europeiska sociala normer betraktas som ett mervärde för 
unionen och spelar en integrerad roll i att den inre marknaden fungerar som den ska.



AD\923282SV.doc 5/6 PE500.480v02-00

SV

16. Europaparlamentet betonar att man i analysen av viktiga tjänstesektorer i den inre 
marknaden – särskilt handel, företagstjänster, digitala marknader och transport – som 
återfinns i årsrapporten om den inre marknadens integration, bör ägna större 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning och de hinder de påträffar i 
byggnader och serviceinrättningar som inte är anpassade för alla.

17. Europaparlamentet anser att för att den inre marknaden ska fungera på bästa sätt så är lika 
spelregler mycket viktiga, och alla medlemsstater bör införliva unionslagstiftningen i 
samma grad. Kommissionen bör använda sina verkställighetsbefogenheter mot 
överträdelser konsekvent och utan att ge fördelar åt någon.

18. Europaparlamentet uppmanar till större engagemang för att driva agendan för smart 
lagstiftning framåt under de kommande två åren, särskilt i branscher med anknytning till 
hållbar och intelligent tillväxt för alla.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett europeiskt nätverk av nationella 
enheter genom att öka befogenheterna för den redan existerande rådgivande 
samordningskommittén för den inre marknaden och ge denna i uppdrag att titta närmare 
på den inre marknadens integration och frågor som rör styrningen, med särskild hänsyn 
till tillgängligheten, i enlighet med Förenta nationernas konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verkställa fullbordandet av den inre 
marknaden genom att se till att unionsdirektiven genomförs i samtliga medlemsstater.
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