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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att inom ramen för den europeiska 
terminen fokusera mer på den inre marknaden, vilken utgör EU:s ekonomiska 
grundpelare. Parlamentet understryker att den inre marknaden måste ligga i centrum för en 
europeisk ekonomisk styrning som fokuserar på att främja tillväxt, sysselsättning och 
social sammanhållning genom att överbrygga interna obalanser och skapa en samordnad 
konkurrensdynamik.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i januari varje år presentera resultaten av 
den föregående europeiska terminen och den nya årliga tillväxtöversikten för samtliga 
relevanta utskott, däribland utskottet med ansvar för den inre marknaden.

3. Europaparlamentet anser att Europeiska rådet varje vår bör utvärdera situationen på den 
inre marknaden, baserat på en kontrollprocess. Vidare uppmanar parlamentet Europeiska 
rådets ordförande att varje år för parlamentet presentera de åtgärder som ska vidtas efter 
Europeiska rådets vårmöte, där den inre marknaden är ett av ämnesområdena.   

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en årlig utvärdering av 
medlemsstaternas genomförande av den inre marknaden inom ramen för de nationella 
reformprogrammen.

5. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utöka tillämpningsområdet för 
den europeiska terminen med hjälp av instrument som exempelvis resultattavlan för den 
inre marknaden och de åtgärder som föreslås i inremarknadsakten.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i enlighet med resultaten från den årliga 
tillväxtöversikten, utöka stödet till små och medelstora företag, vilka utgör ryggraden i 
den inre marknadens ekonomi.


