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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en inre marknad för européer
(2010/2278(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

– med beaktande av artikel 26 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), där det står att ”[d]en 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 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 artikel 9 EUF-fördraget, där det anges att ”unionen vid fastställandet 
och genomförandet av sin politik och verksamhet [ska] 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”,

– med beaktande av artikel 11 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 EUF-fördraget, där det står att ”konsumentskyddskraven ska 
beaktas när unionens övriga politik och verksamhet utformas och genomförs”,

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

– 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 kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt. Att 
skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi” (KOM(2010)0608),

– 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 
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översynen av den inre marknaden1 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 intresse2,

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för 
att förbättra den inre marknadens funktion3 och kommissionens rekommendation av 
den 12 juli 2004 om införlivande med nationell lagstiftning av direktiv som rör den inre 
marknaden4,

– med beaktande av resultattavlan för den inre marknaden från juli 2009 (SEK(2009)1007) 
och parlamentets resolutioner av den 9 mars 20105 och den 23 september 2008 om 
resultattavlan för den inre marknaden6,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, ”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 2007–20137,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 januari 2009, ”Övervakning av 
den inre marknadens konsekvenser för konsumenten: andra 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 kommissionens meddelande om gränsöverskridande e-handel mellan 
företag och konsumenter i EU (KOM(2009)0557),

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om konsumentskydd8,

                                               
1 EUT C 187 E, 24.7.2008, s. 80.
2 EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 277.
3 EUT L 176, 7.7.2009, s. 17.
4 EUT L 98, 16.4.2005, s. 47.
5 Antagna texter, P7_TA(2010)0051.
6 EUT C 309 E, 4.12.2008, s. 46.
7 Antagna texter, P6_TA(2008)0210.
8 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0046.
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– med beaktande av professor Mario Montis rapport till kommissionen om att blåsa nytt liv i 
den inre marknaden,

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre 
marknad för konsumenter och medborgare1,

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2010 om den finansiella, ekonomiska 
och sociala krisen2,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Unga på väg – initiativ för att släppa fram 
potentialen hos ungdomar att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i Europeiska 
unionen” (KOM(2010)0477),

– med beaktande av sin resolution av den 21 september 2010 om att genomföra den inre 
marknaden för e-handel3,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Rapport om EU-medborgarskapet 2010: 
Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter” 
(KOM(2010)0603),

– med beaktande av rapporten från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 
facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, om hindren för EU:s inre 
marknad 20084,

– med beaktande av Solvits årsrapport för 2008 om Solvit-nätverkets utveckling och resultat 
(SEK(2009)0142), kommissionens arbetsdokument av den 8 maj 2008, ”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 Solvit5,

– 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 marknadskontroll6,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A7-0024/2010), och av följande skäl:

A. Den inre marknaden är ett av de viktigaste verktygen för europeisk tillväxt och bör vara en 
verklig ekonomisk grundpelare för EU genom att överbrygga ekonomiska och 
konkurrensmässiga skillnader, snedvridning och en ojämlik behandling av EU:s företag 
och medborgare.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0186.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0376.
3 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0320.
4 Internet: http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf
5 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0047.
6 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.
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B. Den inre marknaden är inte enbart en institutionell struktur som står inför ekonomiska, 
finansiella och sociala utmaningar utan dessutom ett sätt att skydda särskilda 
fundamentala rättigheter för medborgare, konsumenter, arbetstagare och små och 
medelstora företag.

C. Alltför många hinder står i vägen för medborgare och små och medelstora företag som vill 
flytta, köpa, sälja eller bedriva handel över gränserna. Brister i fråga om möjligheten att 
överföra sociala trygghetsrättigheter, korporatism och byråkratiskt krångel försämrar den 
fria rörligheten för arbetstagare, tjänsteleverantörer och yrkesmänniskor.

D. Bristen på en helhetsvision för andra horisontella politikområden, såsom hälsovård, 
sociala rättigheter och konsumentskydd, arbetslagstiftning, miljö och hållbar utveckling, 
försvårar utvidgningen av den inre marknaden.

E. Den inre marknaden erbjuder EU:s medborgare fler valmöjligheter, framför allt för dem 
som bor i mer svårtillgängliga områden och för dem som lider av nedsatt rörlighet.

I. Centrala mål

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”På väg mot en inre 
marknadsakt” och framför allt dess kapitel II om att återställa förtroendet genom att 
placera EU-medborgarna i centrum för den inre marknaden med 19 initiativ inriktade på 
EU:s medborgare.

2. Europaparlamentet anser att arbetet med att förverkliga den inre marknaden måste inriktas 
på de frågor och rättigheter som berör medborgare, konsumenter och små och medelstora 
företag för att man ska kunna besegra den nuvarande ”EU-tröttheten”.

3. Europaparlamentet påpekar att medborgarnas och konsumenternas förtroende inte kan 
betraktas som självklara utan behöver vårdas.

4. Europaparlamentet anser att förslagen i meddelandet fortfarande är för svaga för att kunna 
placera medborgarna i centrum för den inre marknaden och att det ökande antalet 
EU-initiativ utan tydlig prioritering skapar ett behov av konsekvens och goda 
styrelseformer för att garantera enhetligheten för EU:s integreringsåtgärder.

5. Europaparlamentet framhåller de prioriteringar som anges i de 19 förslagen i enlighet med 
fem kriterier – grundläggande sociala rättigheter, konsumenträttigheter, fri rörlighet för 
arbetstagare, fri rörlighet för varor och socialt inriktade företagsorgan – för att man ska 
kunna erbjuda medborgare och företag konkreta fördelar inom en rimlig tidsperiod.

II. Gemensamma principer och värderingar

6. Europaparlamentet insisterar på behovet av att införa en ”horisontell social klausul” i all 
lagstiftning som rör den inre marknaden, så att politiken utvecklas utifrån medborgarnas 
grundläggande sociala rättigheter: a) rätten att vidta kollektiva åtgärder, b) de anställdas 
rättigheter och arbetslagstiftningen, c) anställningsskydd, som föregriper planeringen av 
industriell omstrukturering i enlighet med artikel 9 EUF-fördraget och stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.
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7. Europaparlamentet upprepar betydelsen av vart och ett av följande förslag för 
EU-medborgarnas liv:

7.1 Tillämpning av den horisontella sociala klausulen på alla åtgärder som en gemensam 
prioritering.

7.2 Revidering av direktivet om utstationering av arbetstagare.

7.3 Ett ramdirektiv om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

7.4 En ny förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer, om förbättring av 
rörligheten för mänskliga resurser och om att ge alla medborgare lika tillträde och 
möjligheter.

7.5 Omedelbara åtgärder för ett gemensamt hypotekspaket för att bidra till 
återhämtningen på bostadsmarknaden och återställa EU-medborgarnas förtroende för 
de relevanta finansiella instrumenten.

7.6 Ett lämpligt EU-finansierat transeuropeiskt transport- och energinät som en metod 
för social och territoriell integrering av EU:s medborgare och ekonomier.

7.7 En effektiv reglering av marknadsövervakning och produktsäkerhet för att stärka 
konsumentskyddet.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att främja 
kommunikationen med medborgarna för att garantera att deras rättigheter förstås och 
genomdrivs generellt.

9. Europaparlamentet understryker behovet av att underlätta erkännandet av 
yrkeskvalifikationer, garantera möjligheten att flytta mobila arbetstagares pensionsfonder, 
tillhandahålla utbildning utanför klassrummet som leder till ”kunskapspass” och 
introducera kortet Unga på väg-kortet.

10. Europaparlamentet kräver åtgärder för att inrätta en rättslig ram för stiftelser, kooperativ 
och ömsesidiga föreningar för att förhindra osäkerhet beträffande rättsläget och för att 
garantera att det finns socialt inriktade företag och socialt innovativa företagsprojekt på 
området för tjänster av allmänt intresse.

11. Europaparlamentet understryker betydelsen av att utbilda tjänstemän i den inre 
marknadens regelverk, marknadsövervakning och produktsäkerhet.

III . Luckor

12. Europaparlamentet anser att programmet inte i tillräckligt hög grad analyserar orsakerna 
till marknadströttheten eller EU-medborgarnas förväntningar på en vitaliserad inre 
marknad.

13. Europaparlamentet beklagar bristen på konkreta förslag om grupptalan, förutom att 
fortsätta samrådet.
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14. Europaparlamentet anser att meddelandet inte framhåller betydelsen av sociala tjänster 
och anser att detta ligger långt från det kvalitetsramverk som utlovades av kommissionens 
ordförande.

15. Europaparlamentet understryker bristen på en digital inre marknad och efterlyser en 
demokratisering av bredband och en fortsatt översyn av förordningen om telekomsektorn 
så att man kan garantera den personliga integriteten, dataskyddet och skyddet av utsatta 
grupper.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktiv 2001/29/EG om 
upphovsrätt i informationssamhället.

IV. Strategier på kort sikt

17. Europaparlamentet vill se strategier på kort sikt

a) för att förstärka övervakningen av EU:s marknad, förbättra tillgången till 
grundläggande banktjänster, skapa en inre integrerad hypotekslånemarknad och avlägsna 
skattehinder och dubbelbeskattning,

b) för att skapa en e-handelspolicy som ökar medborgarnas och konsumenternas 
förtroende när de handlar online,

c) för att utveckla en handlingsplan mot bedrägerier och piratkopiering som ett viktigt 
förebyggande verktyg för att se till att varor som cirkulerar på den inre marknaden är 
säkra att konsumera, håller god standard och är lagliga,

d) för att utveckla en effektiv kommunikationspolicy om den inre marknaden som bygger 
på en policyrevidering som utvärderar dess påtagliga vinster (påtagligheten) för 
medborgarna,

e) för att införa ett benchmarksystem som bygger på den horisontella sociala klausulen i 
syfte att utvärdera relevansen för samtliga åtgärder inom den inre marknaden vad gäller 
deras sociala effekter, påtaglighet och genomförbarhet.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Den 11 november 2010 antog kommissionen ett meddelande med förslag på hur man kunde 
förnya européernas förtroende för den inre marknaden1. Denna inremarknadsakt kommer att 
diskuteras till den 28 februari 2011. Den allmänna strategi som föreslås av kommissionen är 
en förlängning av Mario Montis rapport till kommissionens ordförande, ”En ny strategi för 
den inre marknaden”. Syftet är i överensstämmelse med artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen, nämligen att verka för ”en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där 
full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas samt [för] en hög miljöskyddsnivå och en 
bättre miljö” genom att placera företagen, och framför allt de små och medelstora företagen, i 
centrum för den inre marknaden.

Kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt. Att skapa en verkligt 
konkurrenskraftig social marknadsekonomi” innehåller 50 förslag på hur man kan förbättra 
arbete, företagande och ömsesidigt utbyte. Kapitel II om hur man återställer förtroendet 
genom att placera européerna i centrum för den inre marknaden innehåller 19 initiativ om den 
inre marknadens sociala dimension.

I Grech-betänkandet som antogs i maj 2010 rekommenderade parlamentet en genuin 
helhetssyn för att återlansera och stärka den inre marknaden. Strategin omfattade 
nyckelsektorer såsom EU:s industri-, energi- och infrastrukturpolitik. Kommissionens 
meddelande om EU 2020-strategin är emellertid otillräckligt och otydligt och överlappar olika 
flaggskeppsinitiativ. Det krävs större konsekvens och effektivitet samt bättre styrelseformer 
för att en förnyad inre marknad ska kunna främja EU:s tillväxt, sysselsättning och 
konkurrenskraft och ge medborgare och konsumenter större makt. Både rådet och 
medlemsstaterna måste främja ett europeiskt engagemang och nationellt ansvarstagande för 
en fördjupning och förstärkning av den inre marknaden.

Arbetet med att förverkliga den inre marknaden har varit inriktat på marknaden och dess 
organisering och mycket litet på medborgarnas, de anställdas och konsumenternas intressen 
och rättigheter, vilket kan förklara européernas ovilja och uppgivenhet när det gäller den inre 
marknaden. Medborgarna måste placeras i centrum för den inre marknaden. Detta anges 
tydligt i inledningen till dokumentet. Men de förslag som presenteras för att förverkliga detta 
är för svaga för att man ska nå det målet.

Kommissionen föreslår en pakt för att samtidigt stärka de tre komponenterna i den inre 
marknaden: ekonomi, sociala faktorer och styrelseskick. Denna heltäckande strategi är 
indelad i tre olika delar och omfattar 50 specifika förslag på lagstiftning eller andra åtgärder:

1. En stark, hållbar och rättvis tillväxt för företagen (24 förslag).
2. Återställt förtroende genom att sätta människor i centrum för den inre marknaden 
(19 förslag).
3. Dialog, partnerskap, utvärdering: nycklar till goda styrelseformer för den inre marknaden 
(7 förslag).

                                               
1 KOM(2010)0608.
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Detta betänkande är en reaktion på de 19 förslag i kapitel 2 av inremarknadsakten för att 
fördjupa vissa prioriterade frågor, framför allt utifrån det arbete som utförts i betänkandet av 
Louis Grech och i rapporten från Mario Monti.

Grundläggande sociala rättigheter

En social klausul måste införas i all lagstiftning som gäller den inre marknaden i enlighet med 
artikel 9 EUF-fördraget och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna så att den politik 
som utarbetas verkligen är medborgarcentrerad, att man undviker snedvridning av 
konkurrensen och att sammanhållningen garanteras genom att man fullt ut respekterar sociala 
behov och arbetstagarnas rättigheter.

Införandet av en social klausul i all lagstiftning som gäller den inre marknaden och som syftar 
till att skydda arbetslagstiftning, arbetsförhållanden och de anställdas rättigheter kan bygga på 
det positiva regelverket i artikel 1.6 och 1.7 samt skäl 14 i direktiv 2006/123/EG om tjänster 
på den inre marknaden.

Kommissionen är skyldig att uppfylla målet att göra en grundlig social konsekvensbedömning 
när lagstiftningen som gäller den inre marknaden ska utvecklas. Det krävs i själva verket en 
mer ambitiös strategi för förslaget som gäller direktivet om utstationering av arbetstagare. 
Målet bör vara en revidering av direktivet som, parallellt med de ekonomiska friheterna, 
garanterar skyddet från den mest avancerade arbetslagstiftningen och de normer och rutiner 
som gäller relationer på arbetsmarknaden samt respekten för rätten till kollektiv representation 
och förhandling, kollektiva åtgärder inklusive rätten att strejka och ett fullständigt 
genomförande av principen om lika lön för lika arbete.

Kommissionens underlåtenhet att uppfylla parlamentets krav i resolutionen från i 
oktober 2010 om den ekonomiska krisen, att införa lagstiftning och skapa rättssäkerhet för 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ger anledning till oro med tanke på att 
Lissabonfördraget införde en ny rättslig grund speciellt i det syftet.

Meddelandet innehåller inget förslag om tjänster av allmänt intresse, vilket utlovades av 
kommissionens ordförande. Den inre marknadsakten bör även lägga tonvikten vid sociala 
tjänster. I meddelandet nämns detta enbart i samband med överlåtelser och offentlig 
upphandling.

Ett samråd med arbetsmarknadens parter för att skapa ett europeiskt ramverk för 
förhandsplanering inför industriell omstrukturering är mycket lovvärt: en hållbar industriell 
omstrukturering och ett europeiskt ramverk för samråd med arbetsmarknadens parter är 
avgörande för att utveckla en socialt inriktad inre marknad.

Konsumenträttigheter

Lagförslaget om tillgång till banktjänster och hypotekslån är välkommet. Insyn i bankavgifter 
och hypotekslånens reella kostnader och villkor är avgörande, såväl för att skydda 
konsumenter och investerare som för att garantera sunda och stabila finansiella institut som 
säkrar tillgången till krediter för medborgare och små och medelstora företag.
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En förstärkt europeisk marknadsövervakning om produktsäkerhet understryker behovet av ett 
effektivt regelverk för produktsäkerhet i EU. Det stöder också granskningen av direktivet om 
allmän produktsäkerhet och systemet för CE-märkning för att garantera att konsumenterna 
kan uppfatta det som en signal om säkerhet.

Fri rörlighet för arbetstagare

Behovet av att ta upp frågorna i samband med den fria rörligheten för arbetstagare blir 
viktigare och viktigare på områden som erkännandet av yrkeskvalifikationer, pensionsfonder 
för rörliga arbetstagare, utbildning utanför klassrummen och ett ”kunskapspass”, Unga på 
väg-kortet samt förstärkning av flygpassagerares (och andra passagerares) rättigheter.

Kommissionens förslag att på nytt granska direktivet om pensioner och utarbeta en grönbok 
om pensioner är också välkommet. Det understryker betydelsen av adekvata pensioner och ett 
hållbart pensionssystem som bäst uppnås genom ett stabilt trepartssystem som inkluderar 
offentliga, arbetsbaserade och privata pensionssystem som garanteras av särskild lagstiftning
och kontroll för att skydda investerarna.

Den fria rörligheten för arbetstagare kan främjas genom en gemensam EU-politik för att 
utveckla och utnyttja humankapitalet som bygger på kunskaper och livslångt lärande samt 
en anställbarhet för arbetstagare som kan anpassas efter förändrade produktionsmodeller och 
den ekonomiska utvecklingen.

Fördjupning av den inre marknaden för ett Europa med mervärde

Behovet av en inre marknad för energi som kan stimulera EU:s ekonomi och konkurrenskraft, 
minska det externa beroendet och göra energipriserna mer överkomliga framstår nu mycket 
klart. Lagstiftningsinitiativ och andra initiativ rörande energi bör syfta till att skydda 
energiresurserna genom ett diversifierat energinät, skapa ny infrastruktur för förnybar energi 
och samordna forskning och utveckling av nya energikällor. Sådana initiativ bör genomföras 
på grundval av en nära samordning mellan kommissionen, medlemsstaterna och relevanta 
industrisektorer.

För att genomföra en reell fördjupning av den inre marknaden och på så sätt gynna 
medborgare och företag samt främja EU:s konkurrenskraft krävs att man kan utveckla 
europeiska mervärdesprojekt inom materiell och immateriell infrastruktur som kan styras och 
finansieras på EU-nivå. Kommissionen bör lägga fram lämpliga lagförslag inom detta 
område.

Avsikten att utnyttja en gemensam ram av EU-finansiering till att utveckla ett europeiskt 
transportnät som kan stimulera konkurrenskraft och integrering och underlätta medborgarnas 
och arbetstagarnas rörlighet genom överkomliga tjänster är välkommen. Behovet av ett 
höghastighetståg som förbinder samtliga medlemsstater och planer för att underlätta 
investeringar i dess materiella och finansiella infrastruktur blir allt starkare.
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Socialt inriktade företagsinstitutioner

Initiativet för socialt entreprenörskap för att utveckla och stödja socialt innovativa 
gemensamma projekt inom den inre marknaden är mycket intressant och innovativt. Det riktar 
uppmärksamheten på bidraget från den sociala ekonomin för en balanserad utveckling av den 
inre marknaden som kan stimulera tillväxt, sysselsättning och social integrering.

Behovet av att ytterligare utveckla åtgärder som syftar till ansvarsfulla och ansvarstagande 
företagsledningar och styrelseformer är ett sätt att ge ett positivt bidrag till den reala 
ekonomin och samhället. Nyckelmål som en sund och ansvarsfull ersättningspolicy, adekvat 
deltagande av kvinnor i ledning och styrelser, utnyttjande av långsiktigt aktieägaråtagande, 
förstärkning av systemen för samråd med de anställda och de anställdas medbestämmande 
och ägande bör vara centralt för samrådet och de kommande lagförslagen.

Revidering eller införande av ny lagstiftning avseende kooperativ, stiftelser och ömsesidiga 
föreningar bör åtföljas av en särskild förordning som avser företagens och de anställdas rätt 
till information och samråd genom inrättandet av samhälls- och arbetarråd.

Olösta problem kräver fortfarande en sund kommunikationsstrategi: Hur kan medborgarna 
engageras i högre grad och få större inflytande genom en förbättrad tillgång till information? 
Hur kan man nå ut bättre till medborgarna för att garantera att de får information om sina 
rättigheter på den inre marknaden, inbegripet grupptalan? Hur kan man förbättra kontakterna 
över gränserna? Hur kan man påskynda erkännandet av yrkeskvalifikationer för att öka 
rörligheten? Hur kan man öka forskningen för att få mer innovation?

Denna akt antogs samtidigt med rapporten 2010 om det europeiska medborgarskapet, 
”Att undanröja hinder för de europeiska medborgarnas rättigheter”, som är inriktad på att 
avskaffa de hinder de europeiska medborgarna möter i sin vardag, exempelvis i samband med 
resor, studier, giftermål, pensionering, inköp, arv eller också i samband med val när de röstar i 
en annan medlemsstat. Inre marknadsakten och medborgarskapsrapporten är initiativ som 
kompletterar varandra och syftar till att överbrygga den uppdelning som kvarstår i EU när det 
gäller frågor som rör medborgarna direkt och skapa ett medborgarnas Europa och en inre 
marknad som fungerar effektivt och motsvarar medborgarnas och företagens behov och 
förväntningar.

Fastställande av prioriteringar

Det finns ett praktiskt behov av att ange prioriteringar bland de 19 förslagen. De bör väljas ut 
enligt fem nyckelvärden: grundläggande sociala rättigheter, fri rörlighet för arbetstagare, fri 
rörlighet för varor, socialt inriktade företag och konsumenträttigheter. Det krävs emellertid 
snabba praktiska resultat för medborgarna. De prioriteringar som slutligen fastställs måste 
beakta förslag som kan medföra påtagliga resultat för medborgare och konsumenter 
(påtaglighet) och som är lätta att uppnå på relativt kort tid (genomförbarhet).

En policyrevidering som avser samtliga åtgärders påtaglighet för medborgarna behövs 
verkligen. En utvärdering av möjligheterna att genomföra åtgärderna (genomförbarhet), som 
börjar med planen för 2011, är också av central betydelse. I frånvaro av sådana instrument har 
vi fastställt fem områden som bör genomföras omedelbart under 2011:
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I. Att förstärka övervakningen av EU:s marknad, förbättra tillgången till 
grundläggande banktjänster, skapa en inre integrerad hypotekslånemarknad 
och avlägsna skattehinder och dubbelbeskattning.

II. Ett snabbt och effektivt införande av en e-handelspolitik för att öka 
medborgarnas och konsumenternas förtroende när de handlar online.

III. En handlingsplan mot bedrägerier och piratkopiering som ett viktigt 
förebyggande verktyg för att se till att varor som cirkulerar på den inre 
marknaden är säkra att konsumera, håller god standard och är lagliga.

IV. Att kommissionen och medlemsstaterna utvecklar en effektiv 
kommunikationspolitik om inremarknadsakten som bygger på en politisk 
revidering av dess påtaglighet för medborgarna.

V. Ett benchmarksystem som bygger på den horisontella sociala klausulen för att 
utvärdera relevansen för alla åtgärder på den inre marknaden utifrån deras 
sociala effekter, påtaglighet och genomförbarhet som kan användas som en 
grund för den framtida politiken.


