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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 central rolle for virkeliggørelsen af 
beskæftigelsesmålene i Europa 2020-strategien;

2. understreger, at en effektiv levering af tjenesteydelser er yderst vigtigt for fremtidig 
vækst, jobskabelse og innovation;

3. bemærker, at de muligheder, det indre marked giver, skal benyttes til at puste nyt liv i 
Europas økonomier ved at åbne grænserne yderligere for varer og tjenesteydelser, og 
dermed tilvejebringe flere valgmuligheder, åbne nye forretningsmuligheder for 
virksomhederne og i sidste ende skabe beskæftigelse;

4. ser positivt på COM (2011)08031 og støtter i høj grad det fokus, der er på 
mikrovirksomheder i den styrkede SMV-test, som vil få en positiv indvirkning på 
gennemførelsen og anvendelsen af EU-lovgivning;

5. anerkender i forbindelse med det indre marked det værdifulde bidrag, som "one-stop-
shops", både elektroniske og fysiske, har ydet til at mindske administrative byrder og 
transaktionsomkostninger samt forbedre effektivitet, åbenhed på markedet, 
gennemsigtighed og konkurrence, hvilket har resulteret i lavere offentlige udgifter og 
større muligheder for, at virksomheder, herunder SMV'er og mikrovirksomheder, kan få 
adgang til markeder og bevare og skabe arbejdspladser;

6. mener, at det digitale indre marked alene vil kunne have en effekt af samme 
størrelsesorden som programmet for det indre marked fra 1992; tilskynder til en fuld 
gennemførelse af det digitale indre marked for at fremme beskæftigelses- og 
forretningsmuligheder så meget som muligt;

7. beklager, at det europæiske marked for tjenesteydelser stadig er opsplittet; opfordrer til 
foranstaltninger til at øge mobiliteten i hele EU ved at gøre procedurerne for anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer enklere og hurtigere ved at styrke 
informationssystemet for det indre marked;

8. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med forbedret lovgivning at udføre grundige 
konsekvensanalyser og identificere områder med uforholdsmæssigt store byrder, 
uoverensstemmelser og forældede eller ineffektive foranstaltninger, særligt på 
beskæftigelses- og socialområdet, som indvirker negativt på det indre markeds funktion;
opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at udarbejde en "en ind, en ud"-
regel;

9. opfordrer til større vilje til at fremme dagsordenen om intelligent regulering over de næste 
                                               
1 Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV –  Tilpasning af EU's regulering til mikrovirksomheders 
behov
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to år, særligt inden for de sektorer, der hænger sammen med bæredygtig, intelligent og 
inklusiv vækst;


