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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förverkligandet av en inre marknad för konsumenter och medborgare
(2010/2011(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europeiska rådet ”Europa 2020: en 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av professor Mario Montis rapport till kommissionen om att blåsa nytt liv 
i den inre marknaden1,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En agenda för EU-medborgarna – EU 
ska visa resultat” (KOM(2006)0211),

– med beaktande av kommissionens meddelande om en inre marknad för framtidens 
Europa (KOM(2007)0724) och kommissionens arbetsdokument ”The single market: 
review of achievements” (SEK(2007)1521), parlamentets resolution av den 
4 september 2007 om översynen av den inre marknaden2 och kommissionens 
arbetsdokument ”The single market review: one year on” (SEK(2008)3064),

– med beaktande av kommissionens meddelanden ”Möjligheter, tillgång och solidaritet: 
mot en ny samhällsvision för tjugohundratalets Europa” (KOM(2007)0726) och ”Tjänster 
av allmänt intresse, däribland sociala tjänster av allmänt intresse – ett nytt europeiskt 
åtagande” (KOM(2007)0725) och parlamentets resolution av den 27 september 2006 om 
kommissionens vitbok om tjänster av allmänt intresse3, 

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för 
att förbättra den inre marknadens funktion4 och kommissionens rekommendation av den 
12 juli 2004 om införlivande med nationell lagstiftning av direktiv som rör den inre 
marknaden5,

– med beaktande av resultattavlan för den inre marknaden från juli 2009 (SEK(2009)1007) 
och parlamentets resolutioner av den 9 mars 20106 och den 23 september 20087 om 
resultattavlan för den inre marknaden,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén med titeln ”EU:s strategi för 
konsumentpolitiken 2007–2013 – Starkare konsumenter, högre välbefinnande för 
konsumenterna och ett effektivt konsumentskydd” och parlamentets resolution av den 
20 maj 2008 om EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–20138,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 januari 2009 med titeln 
”Övervakning av den inre marknadens konsekvenser för konsumenten: andra 

                                               
1 Kommer enligt planerna att offentliggöras i april 2010.
2 EUT C 187 E, 24.7.2008, s. 80.
3 EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 277.
4 EUT L 176, 7.7.2009, s. 17.
5 EUT L 98, 16.4.2005, s. 47.
6 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0051.
7 EUT C 309 E, 4.12.2008, s. 46.
8 EUT C 180 E, 17.7.2008, s. 26.



PE439.933v01-00 4/16 PR\809700SV.doc

SV

resultattavlan för konsumentmarknaderna” (KOM(2009)0025) och kommissionens 
arbetsdokument ”Second Consumer Markets Scoreboard” (SEK(2009)0076),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2009 om tillsyn av 
konsumentregelverket (KOM(2009)0330) och kommissionens rapport av den 2 juli 2009 
om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om 
samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen (förordningen om konsumentskyddssamarbete) 
(KOM(2009)0336),

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om konsumentskydd1,
– med beaktande av kommissionens meddelande om gränsöverskridande e-handel mellan 

företag och konsumenter i EU (KOM(2009)0557),
– med beaktande av den rapport som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 

facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, har utarbetat om hindren 
för EU:s inre marknad 20082,

– med beaktande av Solvits årsrapport för 2008 om Solvit-nätverkets utveckling och 
resultat (SEK(2009)0142), kommissionens arbetsdokument av den 8 maj 2008 med titeln 
”Action plan on an integrated approach for providing single market assistance services to 
citizen and business” (SEK(2008)1882) och parlamentets resolution av den 9 mars 2010 
om Solvit3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 
9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av 
produkter, en förordning som syftar till att fastställa en övergripande ram med regler och 
principer för ackreditering och marknadskontroll,

– med beaktande av artikel 26 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), där det står att ”den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre 
gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med 
bestämmelserna i fördragen”,

– med beaktande av artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), där det 
står att unionen ska verka för ”en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där 
full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt för en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö”,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, vilken 
införlivats i fördragen genom artikel 6 i EU-fördraget,

– med beaktande av artikel 9 i EUF-fördraget, som har följande lydelse: ”Vid fastställandet 
och genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, 
kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå 
för människor”,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf
3 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0047.



PR\809700SV.doc 5/16 PE439.933v01-00

SV

– med beaktande av artikel 11 i EUF-fördraget, där det står att ”miljöskyddskraven ska 
integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt 
i syfte att främja en hållbar utveckling”,

– med beaktande av artikel 12 i EUF-fördraget, där det står att ”konsumentskyddskraven ska 
beaktas när unionens övriga politik och verksamhet utformas och genomförs”,

– med beaktande av artikel 14 i EUF-fördraget och protokoll 26 om tjänster av allmänt 
(ekonomiskt) intresse,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Det finns alltför många hinder för de medborgare, konsumenter och små och medelstora 
företag som vill förflytta sig, köpa, sälja eller handla över gränserna med samma känsla 
av trygghet och säkerhet som de har i sina egna medlemsstater. Dessa hinder är en följd 
av att informationen om rättigheter och möjligheter är dålig, att lagstiftningen är 
fragmenterad och otillräcklig, att det finns brister i införlivandet, tillämpningen och 
tillsynen av reglerna och att det saknas samordning och samarbete mellan 
förvaltningsmyndigheterna.

B. Bara en liten andel av arbetstagarna, tjänsteleverantörerna och de yrkesverksamma tar 
steget att flytta till en annan medlemsstat. Det blir nämligen för dyrt och komplicerat för 
dem att göra detta på grund av byråkratin och risken för att förlora 
socialförsäkringsförmåner.

C. Det är ovanligt att företagare och små och medelstora företag säljer sina varor och 
tjänster utanför hemmamarknaderna. Skälet är att det finns oklarheter kring 
investeringarna, betalningarna och skyldigheterna och att det finns skillnader mellan de 
rättsliga, administrativa, sociala och kulturella traditionerna.

D. Den inre marknaden kan inte behandlas som en isolerad fråga i förhållande till andra 
övergripande politikområden, särskilt folkhälsan, miljön, den hållbara utvecklingen och 
utrikespolitiken.

E. EU:s 2020-strategi bör innehålla realistiska mål om att man senast 2020 ska skapa en 
grön, kunskapsbaserad ekonomi och hållbar tillväxt. EU:s inre marknad bör vara 
hörnpelaren i EU:s 2020-strategi, som bör ta itu med utmaningarna att skapa social 
rättvisa och ekonomisk tillväxt. Strategin bör även vara inriktad på att gynna 
medborgarna, konsumentskyddet och de små och medelstora företagen.

Allmänna synpunkter

1. Europaparlamentet anser att unionen nu står inför särskilt stora problem när det gäller 
integreringen av den inre marknaden. Dagens och framtidens utmaningar måste mötas på 
ett konsekvent, beslutsamt, engagerat och kraftfullt sätt. Dessutom krävs 
fingertoppskänsla och kunskap om vad som är praktiskt genomförbart samt en anda av 
samarbete och solidaritet.

2. Europaparlamentet betonar att en smidigt fungerande inre marknad är viktig för 
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medborgarna, konsumenterna och de små och medelstora företagen i EU, med tanke på 
att EU för närvarande står inför många ekonomiska och andra utmaningar.

3. Europaparlamentet betonar att EU:s inre marknad och euroområdet bäst belyser den 
sanna innebörden av EU:s ekonomiska integration och enhet. Detta trots att det finns 
ekonomiska, tekniska och lagstiftningsmässiga brister i den inre marknadens och 
euroområdets struktur.

4. Europaparlamentet välkomnar och stöder fullt ut kommissionens målsättning att återge en 
central plats inom den inre marknaden till dem som lever i den och använder den varje 
dag, samt kommissionens engagemang för att på ett beslutsamt sätt försvara den inre 
marknaden, vilket man tänker göra genom att fullt ut utnyttja sina 
genomförandebefogenheter och ta fram en social vision för den inre marknaden utifrån 
skyldigheterna enligt Lissabonfördraget.

Integrationen av den inre marknaden är inte oåterkallelig
5. Europaparlamentet framhåller att integrationen inom den inre marknaden inte är 

oåterkallelig och att det inte är självklart att den inre marknaden kommer att bestå. Om 
målen med den inre marknaden inte uppnås kan det skapas en dominoeffekt som skulle 
kunna omintetgöra flera år av integration inom den inre marknaden.

6. Europaparlamentet är bekymrat över att den ekonomiska protektionismens återkomst kan 
leda till att den inre marknaden splittras. Parlamentet är också oroat över att de aktuella 
ekonomiska och finansiella haverierna kan användas som ett skäl till att återuppliva 
protektionistiska åtgärder i flera medlemsstater. 

7. Europaparlamentet anser att krisen allvarligt har skadat integrationen av den inre 
marknaden och att de brister och ojämlikheter som hänger samman med 
medlemsstaternas ekonomiska system har spätt på motståndet och misstron mot den inre 
marknaden.

8. Europaparlamentet anser att krisen bör utnyttjas som ett tillfälle att reformera, befästa och 
förbättra den inre marknadens nuvarande struktur och återvinna medborgarnas, och i 
synnerhet konsumenternas och de små och medelstora företagens, förtroende. 

9. Europaparlamentet betonar att återupplivandet av den inre marknaden inte helt och hållet 
får dikteras av den nuvarande ekonomiska nedgången. De insatser som görs måste gå 
längre än att bara avspegla de viktiga lärdomar som dragits efter krisen. 

10. Europaparlamentet poängterar att EU:s inre marknad är i akut behov av nya impulser och 
att det krävs ett starkt ledarskap från kommissionens sida för att återställa trovärdigheten 
och förtroendet för den inre marknaden.

Behovet av en gemensam helhetsstrategi för den inre marknaden
11. Europaparlamentet anser att man måste ompröva den gamla föreställningen att den inre 

marknaden i första hand är kopplad till ekonomiska hänsyn. Alla som deltar i arbetet med 
att forma och genomföra den inre marknaden måste i högre grad tillämpa en 
helhetsstrategi där full hänsyn tas till medborgarnas intressen, särskilt i samband med 
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ekonomiska och sociala frågor, hälso- och miljöfrågor samt konsumentskyddsfrågor.

12. Europaparlamentet betonar att den inre marknaden bör ha en central roll när det gäller att 
uppnå målet med en hållbar social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft inom 
ramen för den långsiktiga visionen inom EU:s 2020-strategi. 

13. Europaparlamentet anser att alla strategier och all politik för att återuppliva EU:s inre 
marknad, även EU:s 2020-strategi, bör grundas på en pragmatisk, omfattande och 
långtgående uppgörelse som stöds av alla medlemsstater och som framför allt är inriktad 
på de prioriterade målsättningar som medlemsstaterna kommer att ta verkligt ansvar för 
och som de kommer att genomföra effektivt på nationell, regional och lokal nivå. 

14. Europaparlamentet efterlyser ett nytt politiskt tänkande där medborgarna och 
konsumenterna spelar en central roll för att blåsa nytt liv i EU:s inre marknad. Detta kan 
åstadkommas genom att man gör EU-medborgaren till den viktigaste politiska variabeln 
när unionens lagstiftning och politik fastställs och formuleras.

15. Europaparlamentet påpekar att en förutsättning för ett återupplivande av den inre 
marknaden är att det införs ett mer ändamålsenligt kontrollsystem som säkerställer att 
medborgarna och konsumenterna får ett tillräckligt skydd. En medborgarbaserad strategi 
kommer att hjälpa unionen att återvinna folkets förtroende för EU:s inre marknad och på 
rätt sätt utforma en rad initiativ som ger unionen de konkurrensfördelar den behöver, utan 
att detta påverkar den sociala dimensionen.

16. Europaparlamentet vidhåller att en meningsfull bedömning av den inre marknadens 
sociala och konsumentrelaterade följder och miljökonsekvenser – som bör ingå i alla 
förslag om den inre marknaden – är av central betydelse för att man ska kunna vinna 
allmänhetens förtroende. Härigenom kan man även säkerställa en realistisk integrering av 
sociala och ekonomiska mål samt konsumentskydds- och miljömål.

Utmaningar och möjligheter som kan övervägas inom politiken för den inre marknaden
17. Europaparlamentet anser att den största utmaning som unionen står inför är att skapa 

balans mellan å ena sidan en öppen ekonomi som kan stimulera ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning och å andra sidan ett ekonomiskt system som också klarar av att skydda 
konsumenterna och införa de sociala och miljömässiga skyddsmekanismer som 
medborgarna behöver. 

18. Europaparlamentet framhåller vikten av att upprätta en grön inre marknad för nya 
koldioxidsnåla miljötekniker, varor och tjänster genom att ta fram EU-omfattande normer 
för att mäta och kontrollera koldioxidutsläppen. Det måste i hela unionen bli obligatoriskt 
med tydliga standarder och en tydlig märkning för energieffektiva produkter.

19. Europaparlamentet poängterar att det i den digitala eran är viktigt att unionen till fullo 
förverkligar den potential och de möjligheter som erbjuds av Internet och e-handeln när 
det gäller att vidareutveckla den inre marknaden. Utvecklingen av ny teknik måste ta 
hänsyn till behovet av att skydda medborgarna, konsumenterna och de små och 
medelstora företagen. 

20. Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ att prioritera forskning, kunskap och 
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innovation i alla framtidsstrategier och förväntar sig att tillräckliga medel kommer att 
anslås i EU:s kommande budgetar för att ta itu med dessa mycket viktiga frågor. 

21. Europaparlamentet stöder kommissionens insatser för att främja säkerheten för 
tillverkade varor genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter.

Medborgare och konsumenter på den inre marknaden
22. Europaparlamentet är övertygat om att gemene man har begränsade, obefintliga, oklara 

eller negativa föreställningar, insikter och kunskaper när det gäller den inre marknaden. 
Merparten av konsumenterna ser den inre marknaden – med rätt eller orätt – som ett 
system som genomsyras av politisk kohandel och särintressen snarare än som ett system 
som tillgodoser konsumenternas, medborgarnas och de små och medelstora företagens 
behov.

23. Europaparlamentet framhåller att EU och de nationella institutionerna, för att säkerställa 
samhällets stöd och EU-medborgarnas samarbete, i grunden måste ändra allmänhetens 
uppfattning om den inre marknaden genom att göra så att folk blir medvetna om och 
förstår de fördelar som den inre marknaden ger dem.

24. Europaparlamentet anser att några av de mest uppenbara problemen för konsumenterna, 
särskilt inom tjänstesektorn, är 1) bristen på tillgång till jämförbar och objektiv 
information, inklusive prisjämförelser, 2) de komplexa avtalsförbindelserna, 3) 
oklarheterna i samband med betalningar och klagomål, och 4) bristen på medvetenhet om 
och förtroende för systemet1.

25. Europaparlamentet anser att medborgarna inte får den information de behöver om 
inremarknadslagstiftningen och om tillgången till och genomförandet av deras rättigheter. 
Många av de relevanta webbplatserna och ett stort antal informationskontor och 
”gemensamma kontaktpunkter” är fortfarande oorganiserade och har svårt att nå ut till 
människor på ett effektivt sätt.

26. Europaparlamentet anser att initiativ om ekonomisk integration kommer att slå fel om 
inte medborgarna övertygas om att deras sociala rättigheter skyddas och får klart för sig 
att politiken för den inre marknaden inte kommer att inverka menligt på den nationella 
socialpolitiken.

27. Europaparlamentet beklagar att bara en liten andel medborgare, konsumenter och små 
och medelstora företag är medvetna om de nuvarande mekanismerna för klagomål och 
prövning utanför domstol eller vet hur man lämnar in ett klagomål till kommissionen. 

Små och medelstora företag på den inre marknaden

                                               
1 J.M. Barroso, ”Politiska riktlinjer för nästa kommission”, s. 35, ”Vi måste göra oss fria från den negativa 
situation där politiker snabbt tar sig åt sig äran för EU:s positiva resultat och lika snabbt lägger skulden på 
’Bryssel’ eller ’Strasbourg’ för allting som de inte tycker är bra. Vi måste föra en vuxen dialog med folket om de 
beslut som inverkar på deras dagliga liv”. KOM(2006)0211 ”En agenda för EU-medborgarna: EU ska visa 
resultat”.
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28. Europaparlamentet påpekar att de små och medelstora företagen utgör en viktig del av 
den europeiska ekonomins ryggrad och att de är särskilt viktiga för att skapa 
arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning i Europa. Att små och 
medelstora företag deltar aktivt i ett utvidgat EU är en förutsättning för att den inre 
marknaden ska bli mer konkurrenskraftig.

29. Europaparlamentet kommer att stödja framtida gemensamma initiativ av kommissionen 
och medlemsstaterna som har som mål att 1) stödja småföretag som bedriver 
gränsöverskridande verksamhet i hela EU, och att 2) i enlighet med 
proportionalitetsprincipen kraftigt minska de administrativa, finansiella och regelmässiga 
bördorna, särskilt de administrativa hinder som små och medelstora företag ställs inför. 

30. Europaparlamentet håller med om att ett korrekt genomförande av ”Small Business Act” 
och införandet av en Europabolagsordning kommer att vara en garanti för att små och 
medelstora företag verkligen integreras i ett enhetligt europeiskt system som är relevant 
och livskraftigt.

Egenansvar och genomförande av inremarknadslagstiftning samt bättre lagstiftning 
31. Europaparlamentet påpekar att subsidiaritetsprincipen innebär att en stor del av det 

administrativa och rättsliga ansvaret för den inre marknaden ligger på medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna måste därför, tillsammans med andra EU-institutioner, ta verkligt 
ansvar för EU:s inre marknad och förvaltningen av den.

32. Europaparlamentet påpekar att resultattavlorna för den inre marknaden från juli 2009 och 
mars 2010 tydligt visar att medlemsstaterna fortfarande inte uppnår sina mål när det 
gäller att korrekt införliva, tillämpa och genomföra lagstiftningen för den inre marknaden 
och att det finns en eftersläpning i införlivandet av EU:s lagar, vilket är särskilt beklagligt 
inom tjänstesektorn. 

33. Europaparlamentet konstaterar att den successiva fragmenteringen av reglerna och det 
inkonsekventa genomförandet av lagstiftningen i EU i allt högre grad skadar 
fullbordandet av den inre marknaden. EU har fortfarande inte antagit några internt 
konsekventa politiska beslut för att korrigera marknadsmisslyckanden och en negativ 
marknadsintegrering. 

34. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ om bättre lagstiftning som gör att 
reglerna blir mer ändamålsenliga och att de enklare kan tillämpas på rätt sätt av 
medlemsstaterna. Kommissionen uppmanas att fortsätta att ge impulser på detta område, 
eftersom ett snabbt genomförande av denna strategi i hög grad skulle bidra till att blåsa 
nytt liv i den inre marknaden.

Eftersträvade resultat
Starkare institutionell roll vid utarbetandet och genomförandet av bestämmelser om den 
inre marknaden

35. Europaparlamentet föreslår att kommissionen, för att förbättra införlivandet, 
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tillämpningen och tillsynen av lagstiftningen om den inre marknaden, skapar partnerskap 
med alla de aktörer som deltar i arbetet med att utforma och genomföra denna lagstiftning 
och se till att den efterlevs. Detta bör ske med hjälp av nya mekanismer, t.ex. det 
föreslagna årliga forumet för den inre marknaden. 

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett korrekt genomförande och 
införlivande genom en mer systematisk och oberoende övervakning, så att 
överträdelseförfarandena påskyndas och förenklas. Om arbetet med att lösa 
överträdelseförfaranden försenas kommer detta utan tvivel att skada medborgarnas 
ekonomiska och sociala intressen på den inre marknaden.

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en korrekt samordning och att 
samarbeta med parlamentet och medlemsstaternas nationella regeringar samt med de 
största handelspartnerna vid övervakning av varumarknaden och gränsöverskridande 
kontroller av efterlevnaden av konsumentskyddslagstiftningen samt för att kontrollera det 
svårhanterliga informationsflöde som når de europeiska konsumenterna och 
medborgarna.

38. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen genomför en självständig studie för 
att identifiera de 20 största inremarknadsrelaterade källor till missnöje och frustration 
som medborgarna stöter på varje dag, särskilt i samband med gränsöverskridande 
läkarvård, inköp och hyra av fordon, pensionsöverföringar, ömsesidigt erkännande av 
yrkeskvalifikationer, vårdnad av barn, adoption samt underhåll och bidrag. 

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för att det införs en bättre 
mekanism för översyn av hur reglerna för den inre marknaden tillämpas i praktiken på 
alla myndighetsnivåer i de olika medlemsstaterna och av hur medborgare och företag ges 
möjlighet att utöva sina rättigheter på den inre marknaden.

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge mer stöd till medlemsstaterna, så att 
en korrekt efterlevnad av EU:s normer underlättas. EU-institutionerna som helhet måste 
skärpa reglerna och uppmuntra medlemsstaterna att se till att lagarna införlivas på ett 
korrekt sätt och i god tid, så att samma regler tillämpas i hela unionen. 

41. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av parlamentets roll vid införlivandet, 
tillämpningen, tillsynen och övervakningen av lagstiftningen om den inre marknaden. 
Den förstärkta roll som Europaparlamentet och de nationella parlamenten får genom 
Lissabonfördraget måste medföra bättre synergieffekter mellan de båda parlamentariska 
nivåerna.

42. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa en bättre samordning och 
ett bättre utbyte av bästa praxis på den inre marknaden, särskilt genom att stärka de 
”gemensamma kontaktpunkterna” och utbilda specialister på inremarknads- och 
konsumentskyddsfrågor. 

43. Europaparlamentet är angeläget om att kommissionen säkerställer följande: en oberoende 
kvalitetskontroll av lagstiftningsförslag; antagande av förhands- och 
efterhandsmekanismer för att granska lagstiftningens effektivitet; användning av 
riktmärkning mot bästa internationella praxis; användning av bedömningar av 
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överensstämmelse för att mäta de sociala och miljömässiga konsekvenserna på både 
EU-nivå och nationell nivå. 

Åtgärder som behövs för att mer effektivt informera medborgarna och stärka deras 
ställning på den inre marknaden
44. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram en riktad 

kommunikationsstrategi som är inriktad på de dagliga problem som medborgarna stöter 
på när de reser, köper eller säljer över gränserna. Strategin bör även fokusera på de 
sociala normer och hälsovårdsnormer samt konsument- och miljöskyddsstandarder som 
medborgarna kan förlita sig på.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
utveckla utåtriktad verksamhet (”road shows”) som sammanför de olika aktörerna (dvs. 
kommissionsledamöter, ledamöter av Europaparlamentet, nationella regeringar och 
nationella parlamentsledamöter) och väcker så mycket uppmärksamhet i media som 
möjligt.

46. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med stöd av kommissionen förbättra 
kapaciteten i problemlösningsmekanismerna, särskilt Solvit, genom att tilldela mer 
pengar och personal. Kommissionen uppmanas att prioritera att slutföra projektet 
”Stödtjänster för inremarknadsfrågor”.

Strategiska rapporter och förslag
47. Europaparlamentet föreslår för kommissionen att strategin för den inre marknaden ska 

omfatta fyra huvudsakliga etapper: Den första ska innehålla en utvärdering eller 
”hälsokontroll” av den nuvarande situationen och bedöma omfattningen av de 
snedvridningar och problem som de olika aktörerna på den inre marknaden har drabbats 
av som en följd av krisen. Den andra ska medföra att det sjösätts en 
konsolideringsprocess där man reder upp oklarheter. Den tredje ska leda till att den inre 
marknaden utvecklas och förbättras. Den fjärde ska koncentreras på den långsiktiga 
marknadsvisionen (EU:s 2020-strategi).

48. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att utarbeta ett förslag om ett 
lagstiftningspaket för den inre marknaden. Förslaget bör läggas fram senast i maj 2011, 
dvs. i god tid innan kommissionen antar sitt program för den inre marknaden, vilket 
enligt planerna ska ske 2012. I förslaget bör socialpolitiken och konsumentskyddet ställas 
i förgrunden för den inre marknaden, så att man uppnår det eftersträvade målet med en 
social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft och samtidigt på ett trovärdigt sätt 
säkerställer lika villkor. 

49. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till lagstiftningspaketet för den inre 
marknaden bifoga ett arbetsdokument om åtgärder som särskilt syftar till att införliva 
konsumenternas intressen på grundval av artikel 12 i EUF-fördraget och att inkludera 
förfaranden och skyddsmekanismer. Detta förslag bör följas av årliga rapporter om 
införlivandet av denna princip.

50. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till lagstiftningspaketet för den inre 
marknaden bifoga ett arbetsdokument om åtgärder för att utveckla en social inre marknad 
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utifrån artikel 9 i EUF-fördraget, inklusive ett ramdirektiv för att skydda tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse, utifrån artikel 14 i EUF-fördraget och protokoll 26 till det 
fördraget, inte minst eftersom tvetydigheter och oklara rättslägen har skapat stor 
osäkerhet på lokal myndighetsnivå.

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till lagstiftningspaketet för den inre 
marknaden bifoga ett arbetsdokument om åtgärder för att utveckla en koldioxidsnål och 
grön inre marknad utifrån artikel 11 i EUF-fördraget.

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, vid utarbetandet av lagstiftningspaketet 
för den inre marknaden, noga kartlägga de nuvarande prioriteringarna för de enskilda 
medlemsstaterna och för unionen, särskilt inom de områden som på senare år har gett 
anledning till oro när det gäller den inre marknadens funktion (t.ex. offentliga tjänster, 
offentlig upphandling och byråkratiska regler som påverkar små och medelstora företag) 
och därefter omdefiniera de ekonomiska och sociala intressena för unionen som helhet.

53. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, vid utarbetandet av lagstiftningspaketet 
för den inre marknaden, tillsända parlamentet ett diskussionsunderlag om de olika 
EU-institutionernas överläggningar och rapporter (EU 2020, rapporter från Monti och 
Gonzales, IMCO-betänkanden, etc.). Syftet bör vara att lägga fram ett samordnat politiskt 
förslag om en mer sammanhållen och livskraftig inre marknad. 

54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de lagstiftningsförslag som de 
olika generaldirektoraten lagt fram och som handlar om, eller påverkar, politiken för den 
inre marknaden inte är motsägelsefulla och att kommissionens arbetsgång moderniseras, 
så att medborgarna får ett mer sammanhållet system.

55. Europaparlamentet anser att det bör beställas en studie av hur konsumentintresset kan 
införlivas i all EU-politik, så att konsumentskyddet automatiskt kan bli ett viktigt inslag 
vid utarbetandet av varje enskild EU-rättsakt. 

56. Europaparlamentet anser att kommissionen behöver genomföra en utvärdering av 
tjänstedirektivet för att fastslå om det har uppnått sina huvudsakliga mål och behandla 
denna fråga så snart som möjligt.

57. Europaparlamentet anser att ett korrekt genomförande av lagstiftningen om den inre 
marknaden (t.ex. direktivet om yrkeskvalifikationer, tjänstedirektivet och förordningen 
om marknadsövervakning) även fortsättningsvis bör stå högt på dagordningen för den nya 
kommissionen.

58. Europaparlamentet konstaterar att de prövningsmekanismer som finns i unionen har gett 
begränsade resultat. Kommissionen uppmanas därför att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att senast i maj 2011 säkerställa genomförandet av ett kollektivt 
system för prövning som är billigt, snabbt och tillgängligt i hela EU. 

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att anta en ”stadga för 
EU-medborgarna” som omfattar de olika aspekterna av rätten att leva och arbeta var som 
helst i EU. Denna rättighet måste enkelt kunna utnyttjas av alla medborgare.
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60. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att närmare fokusera på 
marknadsövervakning, särskilt när det gäller finansiella tjänster, försäkringar, telefoni, 
banktjänster och allmännyttiga tjänster, och anser att en effektiv övervakning av 
marknaderna kommer att göra att de blir effektivare, vilket skulle gagna både ekonomin 
och konsumenterna. 

61. Europaparlamentet påpekar att en fortsatt hållbar utveckling av den inre marknaden är 
beroende av att 1) kommissionen fortsätter att stödja alla de marknadsinitiativ som krävs 
för att stimulera och kraftigt förbättra EU:s ställning och konkurrenskraft på den globala 
marknaden, 2) det antas ett övergripande system som säkerställer att den inre marknaden 
verkligen skapar resultat för alla aktörer, och inte minst att 3) medborgarna får sociala 
och miljömässiga fördelar, samt nödvändiga konsumentskyddsbestämmelser.

62. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning

En välfungerande integrerad europeisk inre marknad är en förutsättning för en fortsatt 
europeisk integration, social sammanhållning, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling inom 
unionen. Syftet är att skapa en allt närmare union bland Europas folk och att hindra 
medborgarna och medlemsstaterna från att återigen hamna i konflikt med varandra.1

Detta betänkande bygger på en rad punkter som föredraganden anser behöver beaktas när man 
diskuterar gårdagens, dagens och morgondagens inre marknad. För närvarande är det, på 
grund av den senaste finanskrisen, svårt att exakt bedöma den inre marknadens ställning. 
Föredraganden betonar att integrationsprocessen inte är oåterkallelig och att det inte är 
självklart att den inre marknaden kommer att bestå. Han anser att den inre marknadens 
nuvarande skörhet kan utgöra ett av de svåraste ögonblicken i unionens historia när det gäller 
integrationen på den inre marknaden. Det missnöje som konsumenter, medborgare och små 
och medelstora företag kände mot den inre marknaden före krisen har efter krisen omvandlats 
till fientlighet och har nu bäddat för ekonomisk protektionism på de nationella marknaderna. 
Den ekonomiska nedgången har utan tvivel undergrävt medborgarnas och konsumenternas 
förtroende för den inre marknaden.

Det bör påpekas att finanskrisen visserligen ökade motståndet på vissa områden av den inre 
marknaden men att det i många år har funnits ett svalt engagemang bland medlemsstaterna 
och kommissionen för att fullborda den inre marknaden. Fragmentering av lagar, 
inkonsekventa metoder för att genomföra lagstiftning och avsaknaden av god lagstiftning har 
visat sig vara ett långvarigt problem i hela unionen. 
Föredraganden konstaterar att gemene man har begränsade, obefintliga, oklara eller negativa 
föreställningar, insikter och kunskaper när det gäller den inre marknaden. Detta beror på att 
det saknas en konsoliderad användarvänlig informationsmekanism som förklarar hur den inre 
marknaden fungerar och, inte minst, vilka fördelar den kan erbjuda medborgarna, 
konsumenterna och de små och medelstora företagen.

Behovet av en gemensam helhetsstrategi för den inre marknaden

Föredraganden avvisar den traditionella uppfattningen att den inre marknaden enbart är 
förbunden med den ekonomiska aspekten. Han betonar att aktörer som arbetar för att 
återuppliva den inre marknaden måste tillämpa en gemensam helhetsstrategi där 
konsumenternas och medborgarnas mål, särskilt de som rör ekonomiska och sociala frågor 
samt hälso- och miljöfrågor, införlivas fullt ut i en återupplivad inre marknad.

Det måste finnas en balans mellan en öppen ekonomi som kan stimulera ekonomisk tillväxt 
och skapande av arbetstillfällen och ett ekonomiskt system som kan skydda konsumenterna 
och ge medborgarna nödvändiga sociala och miljömässiga skyddsmekanismer.
Det första som kommissionen måste tänka på är att redan från första början införliva 
konsumentskyddsaspekter i alla EU-rättsakter. Arbetet med att utarbeta en sådan lagstiftning 

                                               
1 Se deklarationen av den franske utrikesministern Robert Schuman den 9 maj 1950. 
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kommer att kräva ett nytt sätt att tänka: konsumentskyddet och den sociala dimensionen blir 
en del av kontrollmekanismen i samband med att lagar och bestämmelser om den inre 
marknaden skapas.

Bättre lagstiftning, införlivande, tillämpning och tillsyn

Föredraganden uppmanar kommissionen att skapa ett särskilt partnerskap mellan alla de 
aktörer som deltar i arbetet med att utforma, genomföra och övervaka tillämpningen av sådan 
lagstiftning om den inre marknaden som syftar till att förbättra införlivandet, tillämpningen 
och tillsynen av lagstiftningen om den inre marknaden. Han begär att man särskilt ska 
uppmärksamma det korrekta genomförandet av tjänstedirektivet, det ömsesidiga erkännandet 
av yrkeskvalifikationer och förordningen om marknadsövervakning. Dessutom erkänner han 
att genomförandet av förslagen i ”Small Business Act” är särskilt viktigt för de små och 
medelstora företagen.1

Föredraganden uppmanar kommissionen att beslutsamt och kraftfullt fullfölja sitt arbete med 
agendan för bättre lagstiftning. Dessutom betonar han behovet av att förhands- och 
efterhandsbedömningar av lagstiftning om den inre marknaden genomförs, och att särskild 
uppmärksamhet ägnas åt de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av sådan 
lagstiftning.

Strategiska rapporter och förslag

Föredraganden föreslår att kommissionen drar upp en strategi för den inre marknaden. Denna 
strategi bör omfatta fyra huvudsakliga etapper: Den första ska innehålla en ”hälsokontroll” av 
den nuvarande situationen. Den andra ska medföra att det sjösätts en konsolideringsprocess 
där man reder upp oklarheter. Den tredje ska leda till att den inre marknaden utvecklas och
förbättras. Den fjärde ska vara koncentrerad på den långsiktiga marknadsvisionen.
Föredraganden är övertygad om att det varken är klokt eller praktiskt att basera alla strategier 
på 2020-agendan och uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett förslag till ett 
lagstiftningspaket om den inre marknaden som ska vara färdigt senast i maj 2011 och vara på 
plats senast 2012.
Föredraganden anlägger ett makroperspektiv på sin undersökning om den inre marknaden. 
Det finns en rad viktiga områden på den inre marknaden som föredraganden inte har 
behandlat i detalj, eftersom grundliga och noga genomtänkta betänkanden och yttranden från 
Europaparlamentet har antagits eller integrerats under utskottsarbetet i utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd. Föredraganden förväntar sig att kommissionen allvarligt 
beaktar dessa dokument och inlemmar dem i kommande strategier för införlivande och tillsyn 
av direktiv och förordningar.

Den nya agendan för den inre marknaden måste formuleras på ett sådant sätt att den ökar den 
sociala rättvisan, garanterar marknadsintegritet, främjar innovation och välkomnar den nya 
digitala tidsåldern. Allt detta kommer nämligen att ge den inre marknaden konkurrensfördelar 
i förhållande till andra stora globala ekonomier.

Föredraganden betonar att EU:s inre marknad är i akut behov av nya impulser och att det även 

                                               
1 KOM(2008)0394.
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krävs ett starkt ledarskap från kommissionens sida för att återställa trovärdigheten och 
förtroendet för den inre marknaden.


