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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en inre marknad för företag och tillväxt
(2010/2277(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt. Att 
skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi. Femtio förslag för att 
arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans” (KOM(2010)0608),

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

– med beaktande av professor Mario Montis rapport av den 9 maj 2010 om en ny strategi 
för den inre marknaden,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Europa 2020 – En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Flaggskeppsinitiativ i Europa 
2020-strategin. Innovationsunionen” (KOM(2010(0546),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Smart lagstiftning i Europeiska unionen” 
(KOM(2010)0543),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En digital agenda för Europa” 
(KOM(2010)0245),

– med beaktande av rapporten om utvärderingen av små och medelstora företags tillträde till 
marknaderna för offentliga upphandlingar i EU2, 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Gränsöverskridande e-handel mellan 
företag och konsumenter i EU” (KOM(2009)0557),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för 
att förbättra den inre marknadens funktion,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Offentlig upphandling för en bättre 
miljö” (KOM(2008)0400), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Tänk småskaligt först”– En ’Small 
Business Act’ för Europa” (KOM(2008)0394), 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0186.
2 Internet: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– med beaktande av kommissionens meddelande ”En inre marknad för framtidens Europa” 
(KOM(2007)0724) och kommissionens arbetsdokument ”The single market: review of 
achievements” (SEK(2007)1521),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Möjligheter, tillgång och solidaritet: mot 
en ny samhällsvision för tjugohundratalets Europa” (KOM(2007)0726),

– med beaktande av kommissionens tolkningsmeddelande om tillämpningen av EG-rätten 
om offentlig upphandling och koncessioner på institutionella offentlig-privata partnerskap 
(IOPP) (C(2007)6661),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Dags att lägga in en högre växel: Ett nytt 
partnerskap för tillväxt och sysselsättning” (KOM(2006)0030),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 10 december 2010 om den inre marknadsakten,

– med beaktande av sin resolution av den 21 september 2010, ”Fullbordandet av den inre 
marknaden för e-handel”1,

– med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2010, ”Nya utvecklingstendenser inom 
offentlig upphandling”2,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010, ”Resultattavlan för den inre 
marknaden”3,

– med beaktande av sin resolution av den 3 februari 2009, ”Förkommersiell upphandling: 
Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa”4,

– med beaktande av sin resolution av den 30 november 2006, ”Dags att lägga in en högre 
växel – Att skapa ett Europa med företagaranda och tillväxt”5,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

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

A. Det är viktigt att återupprätta förtroendet för den inre marknaden på alla nivåer och att 
undanröja befintliga hinder för nystartade företag. Tunga administrativa bördor avskräcker 
nya företagare.

B. Alla företag påverkas av splittringen på marknaden, men små och medelstora företag är 
särskilt utsatta för de problem som detta medför.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0320.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0173.
3 EUT C 349 E, 22.10.2010, s. 25.
4 EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 10.
5 EUT C 316 E, 22.12.2006, s. 378.
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C. En vanlig uppfattning är att den inre marknaden hittills främst har gynnat de stora 
företagen, trots att små och medelstora företag är EU:s tillväxtmotor.

D. Bristen på innovation i EU är en viktig orsak till de senaste årens svaga tillväxt. 
Innovation inom grön teknik är en möjlighet att förena långsiktig tillväxt med miljöskydd.

E. För att vi ska uppnå målen i EU 2020-strategin måste den inre marknaden ge oss 
förutsättningarna för en smart och hållbar tillväxt för alla. Den inre marknaden bör bli en 
mer gynnsam miljö för innovation och forskning inom EU:s företag.

F. Riskkapital är en viktig finansieringskälla för nya och innovativa företag. Det finns hinder 
för att investera riskkapitalmedel i olika medlemsstater i EU.

G. Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik samt en bredare användning av 
denna teknik inom EU:s företag är avgörande för vår fortsatta tillväxt.

H. E-handeln och e-tjänster, även e-förvaltningstjänster, är fortfarande underutvecklade på 
EU-nivå.

I. Postsektorn och främjandet av kompatibilitet och samarbete mellan postsystem och 
tjänster kan få en betydande inverkan på utvecklingen av en gränsöverskridande e-handel.

J. En undermålig elektronisk förvaltning av upphovsrätter leder till stor splittring på 
marknaden för audiovisuella produkter, vilket missgynnar EU:s företag. Både företagen 
och konsumenterna skulle tjäna på inrättandet av en verklig inre marknad för 
audiovisuella produkter. 

K. Förfalskning och piratkopiering försämrar företagens förtroende för e-handeln och ökar 
splittringen när det gäller regler för skydd av immateriell äganderätt, vilket hindrar 
innovationen på den inre marknaden.

L. Skillnader i skattebestämmelser, t.ex. beskattning av bolag och 
momsredovisningsskyldighet, skapar stora hinder för gränsöverskridande transaktioner. 
Dessa hinder kan undanröjas utan att skattesatserna behöver harmoniseras.

M. Gränsöverskridande upphandlingar utgör endast en liten andel av den totala marknaden 
för offentliga upphandlingar, trots att detta är en möjlighet för EU:s företag. Små och 
medelstora företag har fortfarande begränsat tillträde till marknaden för offentliga 
upphandlingar.

N. Tjänster står för en betydande del av vår ekonomiska tillväxt. Den inre marknaden för 
tjänster är fortfarande underutvecklad på grund av luckor och ett sent genomförande av 
tjänstedirektivet.

Inledning

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”På väg mot en inre 
marknadsakt” och i synnerhet första kapitlet ”En dynamisk, hållbar och rättvis tillväxt 
med företagen”.
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2. Europaparlamentet understryker den inre marknadens betydelse för EU-företagens 
konkurrenskraft och EU-ekonomiernas tillväxt och välkomnar den helhetsstrategi som 
tillämpas i meddelandet.

I. Prioritering 1: En innovativ inre marknad

3. Europaparlamentet stöder kraftfullt inrättandet av ett EU-patent och ett enhetligt system 
för patenttvister för att göra den inre marknaden till en innovationsfrämjande miljö. 
Parlamentet betonar att kostnaden för flerspråkiga patent skulle hindra innovationen på 
den inre marknaden.

4. Europaparlamentet stöder inrättandet av europeiska projektobligationer för att främja den 
långsiktiga innovationen på den inre marknaden.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja gränsöverskridande investeringar 
och upprätta ett regelverk som gör det möjligt att fritt investera riskkapitalmedel inom den 
inre marknaden, oavsett ursprungsmedlemsstat.

6. Europaparlamentet inser betydelsen av offentliga upphandlingar, i synnerhet 
förkommersiella upphandlingar, och deras funktion när det gäller att stimulera 
innovationen på den inre marknaden. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att 
använda sig av förkommersiella upphandlingar för att ge en avgörande skjuts mot nya 
marknader för nyskapande och miljövänliga produkter samtidigt som de allmännyttiga 
tjänsternas kvalitet och effektivitet förbättras. Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att bättre informera myndigheterna om befintliga möjligheter till offentlig 
upphandling före saluförandet. Kommissionen uppmanas undersöka hur man kan förenkla 
gränsöverskridande gemensamma upphandlingar. 

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina insatser för att slå samman 
innovationsresurser genom att skapa innovationskluster och underlätta för små och 
medelstora företag att delta i EU:s forskningsprogram.

II. Prioritering 2: En digital inre marknad

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens föreslagna ändring av direktivet om 
e-signaturer och betonar behovet av ömsesidigt erkännande av elektronisk identifiering 
och autentisering över hela EU.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att öka 
företagens förtroende för e-handel, bland annat genom att harmonisera avtalsrätten i de 
fall detta är möjligt och genom att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo genomföra det tredje 
posttjänstdirektivet (2008/6/EG) för att underlätta en effektiv distribuering och spårning 
av varor som köpts på nätet.

11. Europaparlamentet betonar behovet av att inrätta en inre marknad för audiovisuella 
produkter på nätet genom att förbättra den elektroniska förvaltningen av upphovsrätter 
samtidigt som man ser till att rättighetsinnehavarna får lämplig ersättning för sina alster. 
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12. Europaparlamentet påpekar att kampen mot piratkopiering på nätet måste skärpas på ett 
proportionerligt sätt och med offentligt stöd genom att man till fullo utnyttjar den teknik 
som finns tillgänglig samtidigt som man respekterar de grundläggande rättigheterna. 

III.Prioritering 3: En företagsvänlig inre marknad 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra små och medelstora företags 
tillträde till kapitalmarknaderna genom att göra mer information tillgänglig om olika 
finansieringsmöjligheter inom EU, t.ex. via konkurrens- och innovationsprogrammet och 
Europeiska investeringsfonden, samt genom att göra finansieringsförfarandena enklare, 
snabbare och mindre byråkratiska.

14. Europaparlamentet betonar vikten av att undanröja skattehinder för gränsöverskridande 
verksamhet och anser att det behövs en tydligare momsram och tydligare 
rapporteringskrav för företag för att begränsa anpassningskostnaderna och stärka 
EU-företagens konkurrenskraft. 

15. Europaparlamentet betonar att ett gemensamt konsoliderat skatteunderlag för 
bolagsbeskattning skulle öka insynen och jämförbarheten mellan skattesatser för bolag 
och därmed minska hindren för gränsöverskridande verksamhet. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra offentliga upphandlingsförfaranden 
mer effektiva för att uppmuntra EU-företag att delta i gränsöverskridande offentliga 
upphandlingar. Parlamentet betonar att man bör göra det ännu enklare för små och 
medelstora företag att delta i upphandlingsförfaranden. 

IV. Prioritering 4: En inre marknad för tjänster

17. Europaparlamentet betonar att tjänstedirektivet måste genomföras ordentligt och att 
förfarandena måste kunna slutföras på nätet, vilket betydligt skulle minska företagens 
operationella kostnader. Parlamentet uppmanar kommissionen att särskilt satsa på att 
utveckla den inre marknaden för tjänster på nätet.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utvecklingen av sektorn för 
företagstjänster och att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att skydda små och 
medelstora företag från större företags otillbörliga affärsmetoder inom detaljhandeln.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett regelverk för 
tjänstekoncessioner som skulle säkerställa insyn, effektivt rättsligt skydd för anbudsgivare
och rättssäkerhet.

20. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att genomföra direktivet om 
yrkeskvalifikationer på ett korrekt sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
tillämpliga fall lägga fram åtgärder för inrättande av EU-omfattande yrkeskort.

21. Europaparlamentet välkomnar Europeiska kommissionens avsikt att föreslå en 
lagstiftningsreform för standardiseringsramen som även omfattar tjänster.
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22. Europaparlamentet betonar hur viktig den inre marknadens externa dimension är, i 
synnerhet lagstiftningssamarbetet med de viktigaste handelspartnerna i syfte att göra 
reglerna mer enhetliga, bidra till att tredjeländernas system betraktas som likvärdiga och 
se till att internationella standarder tillämpas i högre utsträckning. 

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

I oktober 2010 antog kommissionen meddelandet ”På väg mot en inre marknadsakt” för att få 
en nystart på den inre marknaden. I den första delen av meddelandet föreslår kommissionen 
ett antal åtgärder som ska skapa en dynamisk, hållbar och rättvis tillväxt för företag.

I dag har Europa blivit den största ekonomin i världen. Den inre marknaden är hörnstenen för 
både företag och konsumenter, men den kan ge mer tillväxt och arbetstillfällen, och den har 
ännu inte uppnått sin fulla potential. Särskild uppmärksamhet bör ges åt små och medelstora 
företag, som har det största utrymmet för vidareutveckling och ökad sysselsättning. Därför är 
det ytterst viktigt att uppmuntra en hållbar ekonomisk tillväxt.

Den inre marknaden och de företag som verkar inom den är oerhört viktiga för 
EU-ekonomiernas tillväxt i framtiden. I detta förslag till betänkande anger vi vilka 
prioriterade åtgärder som bör vidtas för att bygga en starkare inre marknad som bättre 
tillgodoser EU-företagens behov och som skulle generera en starkare tillväxt än tidigare. 
Föredragandens prioriteringar är uppdelade i fyra grupper och syftar till att förvandla den inre 
marknaden till en innovativ och företagsvänlig miljö, grundad på en digital ekonomi där det 
förekommer en verkligt fri rörlighet för tjänster.

En välfungerande inre marknad för tjänster har en viktig tillväxtpotential och därmed en stor 
potential för vår ekonomiska återhämtning. Endast genom en hållbar tillväxt kan vi se till att 
det skapas varaktiga arbetstillfällen. Ytterligare åtgärder bör vidtas för att säkra ett korrekt 
genomförande av tjänstedirektivet (med särskild inriktning på Internettjänster) och av 
direktivet om yrkeskvalifikationer. Dessutom behöver man analysera idén om ett inrättande 
av EU-omfattande yrkeskort där detta är tillämpligt, med tanke på vilken potential dessa kort 
har när det gäller att öka EU-medborgarnas rörelsefrihet och förenkla 
rekryteringsförfarandena för EU:s företag.

Andra viktiga åtgärder som bör vidtas på det här området är att skapa ett lämpligt regelverk 
för tjänstekoncessioner och att se till att reformen av standardiseringsramen även inbegriper 
tjänster.

EU behöver en digital inre marknad för att förbättra sin konkurrenskraft och främja tillväxten. 
Detta är också nödvändigt för att EU ska komma ikapp andra länder i världen som har 
utvecklats snabbare än Europa mot en digital ekonomi. 

E-handeln har en stor potential att öka den gränsöverskridande handeln. Kommissionen bör 
ytterligare förtydliga regelverket för e-handel och undanröja skillnader i nationella 
bestämmelser som står i vägen för e-handeln. Det är nödvändigt att främja e-handeln och öka 
förtroendet för den, inte bara bland konsumenter, utan även bland företag, som ibland är 
ovilliga att använda sig av den. Därför är det viktigt att harmonisera avtalsrätten i de fall detta 
är möjligt samt att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning. 

E-förvaltningstjänsterna bör utvecklas ytterligare, eftersom företagen genom att använda sig 
av förfaranden på Internet när de behöver kommunicera med myndigheterna skulle kunna 
minska sina operationella kostnader, vilket är en viktig del av deras konkurrenskraft. Därför är 
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förslagen om ömsesidigt erkännande av elektronisk identifiering och autentisering och om 
revidering av direktivet om elektroniska signaturer oerhört viktiga.

Den inre marknaden bör gynna alla företag, men särskild tonvikt bör läggas på de små och 
medelstora företagen, eftersom denna kategori av företag har ännu svårare att till fullo utnyttja 
den inre marknadens möjligheter. De små och medelstora företagen är EU:s tillväxtmotor och 
står för en stor del av sysselsättningen. De har dock stora problem med att utöka sin 
verksamhet och att vara innovativa, eftersom de har svårt att finansiera sådana projekt. De blir 
dessutom mindre dynamiska på grund av den administrativa bördan, som måste minskas. De 
små och medelstora företagens svårigheter att finansiera sig själva på kapitalmarknaderna 
måste tas itu med, och kommissionen gör rätt i att betona detta. 

EU bör också vidta betydande åtgärder för att förbättra de små och medelstora företagens 
synlighet hos investerarna. Små och medelstora företag behöver också bättre tillgång till 
information, och kommunikationen med dem måste förbättras. Små och medelstora företag 
bör vara medvetna om den inre marknadens möjligheter och om de finansiella instrument som 
EU tillhandahåller dem. Dessutom skulle man kunna göra det lättare för små och medelstora 
företag att vara innovativa, och det skulle vara viktigt att förbättra deras förmåga att delta i 
forskningsprogram. 

Innovationen behöver främjas, inte bara i små och medelstora företag, utan i alla företag. 
Därför är kommissionens förslag om att skapa projektobligationer som utfärdas av den privata 
sektorn avgörande för att företagen ska kunna anskaffa medel. Kommissionen bör se till att de 
förfaranden som inrättas för att använda dessa nya finansiella instrument även är anpassade 
för små och medelstora företag. 

För att förbättra EU-företagens innovationsförmåga behöver EU dessutom ett effektivt 
regelverk för riskkapital, som är en av de viktigaste finansieringskällorna för innovativa 
nystartade företag som kommer att generera ett högt mervärde. Därför är det viktigt att skapa 
ett regelverk för att göra det möjligt att investera riskkapitalmedel i vilken medlemsstat som 
helst. EU kommer inte att kunna inrikta sig på innovativa sektorer om man inte vidtar några 
ytterligare åtgärder för att se till att den inre marknaden också fungerar för riskmarknaden.

I betänkandet diskuteras även gränsöverskridande upphandlingar, som är av stort intresse 
både för EU:s företag och offentliga myndigheter. Offentliga upphandlingar står för 
17 procent av EU:s BNP för varor, entreprenader och tjänster varje år. I det hårda ekonomiska 
klimat som råder för närvarande är det viktigt att se till att pengarna används på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt.

EU:s medlemsstater bör satsa på att uppmuntra offentliga upphandlingar av innovativa och 
miljövänliga produkter och tjänster. De gränsöverskridande offentliga upphandlingarna 
utgjorde inte mer än 1,5 procent av alla tilldelade upphandlingskontrakt 2009. Trots alla 
betydande insatser på den inre marknaden finns det fortfarande utrymme för att öka den 
elektroniska upphandlingen och användningen av Internet för att göra gränsöverskridande 
inköp mer framgångsrika. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot förkommersiella 
upphandlingar och gemensamma upphandlingar.
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De små och medelstora företagens andel i upphandlingar över gränsvärdet är 18 procent lägre 
än deras totala andel i ekonomin. Mikroföretag och små företag ligger betydligt lägre om man 
jämför med deras faktiska roll i realekonomin. Bättre tillgång till information och en lösning 
på problemet med begränsad teknisk och finansiell kapacitet skulle göra informationsutbytet 
mellan upphandlare och potentiella leverantörer betydligt mer effektivt. 

Sist men inte minst är det också ytterst viktigt med skattemässiga åtgärder. Samordningen av 
skattepolitiken och införandet av ett gemensamt konsoliderat skatteunderlag för 
bolagsbeskattning skulle göra den inre marknaden till en bättre miljö för europeiska företag. 
Dess fördel skulle bestå i att den ger EU:s företag större insyn och underlättar jämförelsen 
mellan de olika bolagsskattesatser som tillämpas i medlemsstaterna.

Å andra sidan är detta inte det enda hindret för företag som vill bedriva verksamhet över 
nationsgränserna. Föredraganden stöder inrättandet av en ny momsstrategi som kommer att 
förtydliga och anpassa ramen till de nya förhållandena i EU:s ekonomier, vilket skulle gynna 
EU-företagens konkurrenskraft. Reglerna om rapporteringskrav bör särskilt uppmärksammas, 
eftersom de ofta utgör en stor börda för företagen och ett hinder för gränsöverskridande 
verksamhet.


