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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:

– med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2013 med rekommendationer till 
kommissionen om styrningen av den inre marknaden1, 

– med beaktande av kommissionens första rapport av den 28 november 2012 Den inre 
marknadens integration 2013 – Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2013 
(COM(2012)0752),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 juni 2012 Bättre styrning av den 
inre marknaden (COM(2012)0259), 

1. Europaparlamentet påminner om att den inre marknaden är en viktig drivkraft för tillväxt 
och sysselsättning och att vi inte klarar oss utan den om vi ska kunna uppnå målen i 
Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Denna potential är dock 
fortfarande outnyttjad i många avseenden.

2. Europaparlamentet påpekar att ett fullständigt och korrekt genomförande av 
tjänstedirektivet skulle kunna ge en tillväxt på mellan 0,8 och 2,5 procent av BNP.

3. Europaparlamentet ser positivt på att den årliga tillväxtöversikten nu i den europeiska 
planeringsterminen för 2013 för första gången stöds av en rapport om den inre 
marknadens integration.

4. Europaparlamentet beklagar dock att de landsspecifika rekommendationerna för 2013 inte 
i tillräcklig utsträckning tar upp potentialen till tillväxt och sysselsättning genom ett 
korrekt genomförande och genomdrivande av reglerna för den inre marknaden, trots de 
starka belägg som finns för den inre marknadens betydelse för att övervinna krisen.

5. Europaparlamentet ställer sig bakom den vikt som läggs vid undanröjandet av 
omotiverade restriktioner och hinder för tillträde till tjänstesektorn i årets landsspecifika 
rekommendationer. De berörda medlemsstaterna uppmanas kraftfullt att ta största möjliga 
hänsyn till rekommendationerna.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera styrningen av den inre 
marknaden i nästa årliga tillväxtöversikt och i den europeiska planeringsterminen för 
2014, och att i nästa omgång landsspecifika rekommendationer fullständigt beakta 
nyckelområdena för tillväxt, vilka identifierats som tjänstesektorn, energisektorn, 
transportsektorn och den digitala inre marknaden, liksom de åtgärder som ingår i 
inremarknadsakterna I och II.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att i väntan på detta 
intensifiera sina insatser för att genomföra lagstiftningen för den inre marknaden och att 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2013)0054.
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övervaka detta genomförande, bland annat genom regelbundna gemensamma 
marknadskontroller.

8. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att stärka styrningen av den 
inre marknaden genom att inrätta en årlig förvaltningscykel för den inre marknaden som 
en specifik del av den europeiska planeringsterminen, omfattande resultattavlan för den 
inre marknaden, en årsrapport om den inre marknadens integration inom ramen för den 
årliga tillväxtöversikten, Europeiska rådets vägledning till medlemsstaterna, nationella 
handlingsplaner som syftar till att genomföra riktlinjerna för den inre marknaden samt 
särskilda landsspecifika rekommendationer.

9. Europaparlamentet konstaterar att de nationella parlamenten är frånvarande i debatten om 
inremarknadsaspekterna av den europeiska planeringsterminen 2013, och uppmanar dem 
att aktivt föra en dialog med Europaparlamentet och med sina respektive regeringar i syfte 
att bättre ta till vara den outnyttjade potentialen till tillväxt och sysselsättning.


