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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 sysselsättningsmål ska uppnås.

2. Europaparlamentet betonar att ett effektivt tillhandahållande av tjänster är avgörande för 
framtida tillväxt, nya arbetstillfällen och innovation.

3. Europaparlamentet noterar att de möjligheter som den inre marknaden erbjuder måste 
användas för att gjuta nytt liv i Europas ekonomier genom att ytterligare öppna gränserna 
för varor och tjänster, för att på så sätt öka valmöjligheterna, ge företagen nya 
affärsmöjligheter och i slutändan skapa nya arbetstillfällen.

4. Europaparlamentet välkomnar COM(2011)08031 och stöder helhjärtat inriktningen på 
mikroföretag inom ramen för en utökad bedömning av konsekvenserna för små och 
medelstora företag, vilket kommer att få en positiv inverkan på genomförandet och 
tillämpningen av unionslagstiftningen.

5. Europaparlamentet erkänner att den inre marknaden spelar en viktig roll för gemensamma 
kontaktpunkter, både elektroniska och fysiska sådana, för att minska de administrativa 
bördorna 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.

6. 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.

7. Europaparlamentet beklagar att den europeiska tjänstemarknaden alltjämt är fragmenterad. 
Parlamentet uppmanar till åtgärder för att rörligheten ska öka över hela unionen genom 
enklare och snabbare förfaranden för erkännande av yrkeskvalifikationer tack vare ett 
förbättrat informationssystem för den inre marknaden.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med initiativet om bättre 
lagstiftning genomföra grundliga konsekvensbedömningar och identifiera områden med 
alltför stora administrativa bördor, brister och föråldrade eller ineffektiva åtgärder, särskilt 
inom sysselsättning och sociala frågor, vilka påverkar den inre marknaden negativt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att utarbeta en regel om 
”en in, en ut”.

9. Europaparlamentet uppmanar till större engagemang för att driva agendan för smart 
                                               
1 ”Att minska regelbördan för små och medelstora företag – Anpassning av EU:s regler till småföretagens 
behov.”
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lagstiftning framåt under de kommande två åren, särskilt i branscher med anknytning till 
hållbar och intelligent tillväxt för alla.


