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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och 
medborgare
(2011/…(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” (COM(2010)0608),

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

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En inre marknad för framtidens Europa” 
(COM(2007)0724) och det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionen om en 
översyn av de resultat som uppnåtts (SEC(2007)1521),

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2007 om översynen av den inre 
marknaden1 och kommissionens arbetsdokument om översynen av den inre marknaden 
och resultaten efter ett år (SEC(2008)3064),

– med beaktande av kommissionens meddelande om smart lagstiftning i 
Europeiska unionen (COM(2010)0543),

– med beaktande av kommissionens tjugosjunde årsrapport om kontrollen av 
gemenskapsrättens tillämpning och kommissionens åtföljande arbetsdokument om 
situationen i de olika sektorerna (SEC(2010)1143),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för 
att förbättra den inre marknadens funktion (C(2009)4728),

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

– med beaktande av 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 medborgare2,

– med beaktande av resultattavlan för den inre marknaden nr 21 (2010) och sina resolutioner 
av den 9 mars 20103 och den 23 september 2008 4 om resultattavlan för den inre 
marknaden, 

                                               
1 EUT C 181 E, 27.7.2008, s. 80. 
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0186.
3 EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 25.
4 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 7.
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– med beaktande av kommissionens meddelande ”En Europeisk union som bygger på 
resultat – tillämpningen av gemenskapsrätten” (COM(2007)0502),

– med beaktande av artiklarna 258–260 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget),

– med beaktande av artiklarna 7, 10 och 15 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att 
stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för 
att skapa ny tillväxt” (COM(2011)0206),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument  om de 20 viktigaste problemen på den 
inre marknaden för europeiska företag och medborgare (SEC(2011)1003),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. ”De 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och 
medborgare” bekräftar att det finns ett gap mellan förväntningarna och verkligheten när 
det gäller den inre marknaden. 

B. EU-medborgarna måste hantera en rad olika svårigheter och komplicerade och 
diskriminerande krav som bankinstitut ställer i samband med att man öppnar ett konto, 
vilket förklarar varför 30 miljoner EU-medborgare fortfarande inte har något bankkonto 
och således upplever att deras rörlighet hindras.

C. Ungefär 30 procent av unionsmedborgarna känner inte till att de har rätt till sjukvård och 
ersättning för vård utomlands. 

D. Bara en av tre EU-medborgare vet att man ska ta med sig sitt europeiska 
sjukförsäkringskort när man reser utomlands.

E. EU-medborgare som bosätter sig i ett annat land och vill ta med sig sin bil möter 
betungande och komplicerade förfaranden och ombeds visa upp handlingar som inte finns 
i hemlandet samt betala extra skatter. 

F. Enligt uppgifter i Eurobarometer upplever 29 procent av de tillfrågade konsumenterna 
svårigheter att jämföra erbjudanden som rör deras privatkonto och kan inte välja vilken 
typ av konto som lämpar sig bäst för deras behov.

G. Bristen på information om konsumenträttigheter, den felaktiga tillämpningen av 
lagstiftningen och svårigheterna att lösa tvister i samband med gränshandel gör 
konsumenterna avvaktande inför att handla på nätet, vilket medför att EU saknar en 
verklig digital marknad för medborgare och företag.
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H. 62 procent av de europeiska konsumenterna skulle vilja byta elleverantör, men deras 
valfrihet begränsas av bristen på tydlig och jämförbar information;

I. Företag stöter fortfarande på svårigheter när de vill delta i offentlig upphandling i vissa 
andra länder, på grund av olika nationella regler om offentlig upphandling och 
komplicerade administrativa krav som ställs i vissa medlemsstater.

J. Funktionshindrades behov bör ägnas särskild uppmärksamhet, så att dessa personer kan 
dra full nytta av den inre marknaden.

I. Inledning

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen tagit fram ett dokument om de 20 
viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare efter 
det att parlamentet utfärdat sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en 
inre marknad för konsumenter och medborgare.

2. Europaparlamentet är övertygat om att kommissionen i sin strävan att komma till rätta 
med dessa 20 angelägenheter för EU-medborgarna kommer att lägga fram konkreta 
förslag för att lösa problemen.

3. Europaparlamentet erkänner att ökad rörlighet för kvalificerad arbetskraft kommer att 
bidra till att skapa ett mer konkurrenskraftigt Europa, och anser att man för att 
åstadkomma detta måste anta ett modernt regelverk för erkännande av 
yrkeskvalifikationer.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka rörlighetsprogrammen för unga 
och främja deras integrering på arbetsmarknaden. 

5. Europaparlamentet framhåller internets funktion för marknadseffektivitet och för 
skapande av nya marknader och nya möjligheter.

II. Styrning 

6. Europaparlamentet understryker behovet av ett fördjupat helhetsgrepp på den inre 
marknaden, inriktat på medborgare, konsumenter och små och medelstora företag, för att 
de ska kunna utnyttja alla dess fördelar.  

7. Europaparlamentet bekräftar att samarbetet mellan parlamentet, rådet, kommissionen och 
medlemsstaterna måste stärkas, så att medborgarna känner igen sig i EU:s viktigaste 
projekt och dagliga verksamhet. 

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att modernisera sina offentliga 
förvaltningar genom att förenkla regelverket och främja tillämpningen av elektroniska 
funktioner, t.ex. e-förvaltning. 

9. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utbyta bra metoder för att garantera 
att EU-lagstiftningen tillämpas på ett enhetligt sätt.
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10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att vidareutveckla sina databaser för 
handläggning av ärenden som rör EU-rättens tillämpning.1

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utveckla portalen ”Ditt Europa” 
genom att göra den till en verklig digital ”gemensam kontaktpunkt” där medborgare och 
företag kan finna information om den inre marknaden.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera lokala och regionala 
myndigheters engagemang, som ett led i strategin för utvidgningen av 
informationssystemet för den inre marknaden.

13. Europaparlamentet betonar att medborgarnas problem när det gäller den inre marknaden 
beror på tre brister, nämligen en informationslucka, ett tomrum avseende genomförande 
och ett rättsligt vakuum. För att den inre marknaden ska fungera optimalt bör dessa tre 
brister åtgärdas samtidigt.

14. Europaparlamentet påminner om små och medelstora företags betydelse för den 
europeiska ekonomin och uppmanar kommissionen att, tillsammans med 
medlemsstaterna, fullfölja testet för små och medelstora företag för att minska byråkratin 
och de administrativa bördor som drabbar företagen.

III. Information och kommunikationsverksamhet

15. Europaparlamentet upprepar att det finns informationsbrister på den inre marknaden, 
vilket innebär att medborgarna många gånger inte känner till eller förstår sina rättigheter 
och skyldigheter och inte vet hur de ska få den information eller hjälp som de behöver.

16. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att dra nytta av alla tillgängliga 
tekniska resurser för att sätta igång informationskampanjer som upplyser medborgarna om 
fördelarna med den inre marknaden och om deras rättigheter, genom att uppmuntra deras 
deltagande i förverkligandet av en konkurrensutsatt, rättvis och balanserad marknad.

17. Europaparlamentet understryker vikten av att involvera lokala och regionala myndigheter 
och det civila samhället i informationskampanjerna, och poängterar särskilt behovet av att 
driva informationskampanjer i skolor och universitet för att göra de nya generationerna 
redo för ett mer aktivt unionsmedborgarskap.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, tillsammans med medlemsstaterna, 
utveckla en verklig digital inre marknad för EU-konsumenter och företag. 

IV. Lagstiftning/Införlivande 

19. Europaparlamentet erkänner att det i slutet av 2010 fortfarande pågick ungefär 2 100 
överträdelseförfaranden trots en minskning av antalet förfaranden som inletts av 
kommissionen.

                                               
1 Chap – Registrering av klagomål och förfrågningar.
 EU Pilot – Problemlösning i samarbete med medlemsstaterna.
 NIF – Databas för registrering av överträdelseförfaranden.
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20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i första hand se till att lagstiftningen om 
den inre marknaden införlivas korrekt och i tillräckligt god tid samt att antalet fel minskar.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta främja de bästa metoderna för att 
införliva lagstiftning som rör den inre marknaden. 

22. Europaparlamentet påminner om målet bättre lagstiftning, och uppmanar därför 
kommissionen, parlamentet och rådet att intensifiera ansträngningarna för att förbättra 
strategin för smart lagstiftning. 

V. Förslag

23. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att inom två år kontrollera och 
uppdatera ”de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och 
medborgare”. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, tillsammans med medlemsstaterna, 
regionala och lokala myndigheter samt företrädare för det civila samhället, periodvis sätta 
igång europeiska informationskampanjer i nationella, regionala och lokala medier för att 
informera medborgarna om fördelarna med den inre marknaden, om deras rättigheter och 
skyldigheter samt om var de kan få information eller hjälp att lösa sina problem.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det finns en effektiv koppling 
mellan befintliga instrument, som t.ex. Solvit och resultattavlan för den inre marknaden, 
genom att övervaka att införlivandet av EU-direktiven görs korrekt och i tillräckligt god 
tid. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera de områden där gemenskapens 
regler på samma gång uppfyller målet med förenkling och direkt tillämpning i 
medlemsstaterna och målen för den inre marknaden. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under det andra halvåret 2012 lägga fram 
tolv nya åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka det ömsesidiga förtroendet för inre 
marknaden, inom sina ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omformulera informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI), genom att utvidga tillämpningsområdet och förbättra det 
administrativa samarbetets funktion samt att se över Solvit-programmet genom att förnya 
programmets regelverk och ge det lämpliga medel.

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

Den inre marknaden fullbordades 1992 med målsättningen att stärka banden mellan 
medborgarna och medlemsstaterna, som ett område utan gränser där personer, varor, tjänster 
och kapital kan röra sig fritt.

Den inre marknaden är en grundförutsättning både för att uppnå målen för Europa 2020-
strategin och för att uppnå målet om en smart och hållbar tillväxt för alla.

I detta avseende är det viktigt att på nytt stimulera och förbättra effektiviteten på den inre 
marknaden, som omfattar mer än 500 miljoner konsumenter och en ekonomisk verksamhet på 
mer än 11 miljoner miljarder euro, för att EU ska få ny fart på den ekonomiska tillväxten och 
sysselsättningen, och även för att vinna medborgarnas förtroende.

I år när vi firar den inre marknadens 20-årsjubileum, konstaterar vi tyvärr att det fortfarande 
finns ett gap mellan förväntningarna och verkligheten när det gäller den inre marknaden. Rent 
konkret möter europeiska medborgare och företag i dag fortfarande hinder när de utövar sina 
rättigheter enligt bestämmelserna om den inre marknaden.

Europeiska kommissionens arbetsdokument

Till följd av Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre 
marknad för konsumenter och medborgare, presenterade kommissionen ett arbetsdokument 
om de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och 
medborgare.

I dokumentet utpekas de 20 vanligaste problemen som människor och företag i EU stöter på 
när de ska bosätta sig eller arbeta utomlands.  Kommissionens dokument tar upp frågor som 
t.ex. yrkeskvalifikationer, social trygghet, skattehinder, tillgång till finansiering, e-handel, 
pensionsöverföring, etc. 

Dokumentet ger en överblick över de hinder som kan uppstå vid genomförandet av den inre 
marknaden. Det bygger på en analys av klagomål som har inkommit till kommissionen och 
stödtjänsterna (nätverket Solvit, tjänsten ”Ditt Europa – hjälp och råd”, ”Enterprise Europe 
Network”, europeiska konsumentcentrum, informationstjänsten Europa direkt, det europeiska 
nätverket för arbetsförmedlingar Eures) och resultaten från de senaste 
Eurobarometerundersökningarna samt undersökningar av specifika målgrupper.

Det finns ett gap mellan förväntningarna och verkligheten när det gäller den inre marknaden. 
Detta gap beror på följande brister med inbördes kopplingar till varandra: 

– En informationslucka. Ofta känner medborgarna inte till eller förstår inte i tillräcklig 
utsträckning sina rättigheter och vet inte hur de ska få den information eller hjälp de 
behöver.

– Brister avseende genomförande. På många områden finns en avseende skillnad mellan 
EU:s regelverk och det sätt på vilket lagstiftningen tillämpas i praktiken.
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– Ett rättsligt vakuum. På vissa områden motsvarar inte EU:s regelverk medborgarnas och 
företagens förväntningar.

Föredragandens ståndpunkt

Föredragaren välkomnar kommissionens arbetsdokument om de 20 viktigaste problemen på 
den inre marknaden för europeiska företag och medborgare.

Den ekonomiska, finansiella och sociala krisen som härjar i Europa sedan 2008 har påverkat 
den inre marknaden i betydande grad, och lett till att medborgarna har utvecklat en negativ 
syn på marknaden och fått EU-institutionerna och medlemsstaterna att inse att potentialen hos 
den inre marknaden fortfarande till stor del är outnyttjad. 

I samband med krisen ansträngde sig kommissionen för att ta fram åtgärder1 med syfte att 
stimulera den inre marknaden och stärka medborgarnas förtroende för denna marknad2. 
Arbete pågår alltså redan inom flera identifierade problemområden. Bland annat har förslag 
lagts fram för att modernisera systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer och förbättra 
möjligheterna till offentlig upphandling.

I detta avseende anser föredraganden att detta betänkande inte bör ha som mål att presentera 
lösningar på vart och ett av de 20 problemen, utan snarare att ge vägledning eller 
rekommendationer till kommissionen och medlemsstaterna i syfte att åtgärda de tre brister 
som fastställs i kommissionens dokument, och på så sätt medverka till att få fart på den inre 
marknaden.

Föredraganden anser därutöver att de tre identifierade bristerna måste åtgärdas samtidigt och 
för detta krävs framför allt en stark politisk vilja från medlemsstaternas håll.

Hon understryker också behovet av att skapa en verklig digital inre marknad som fungerar 
korrekt, som är säker för konsumenter och företag och som kan få igång det europeiska 
projektet igen genom att återvinna medborgarnas, konsumenternas och företagens förtroende.

I en tid när medborgarna verkar se på EU med misstro är det nödvändigt att stärka samarbetet 
mellan parlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna så att medborgarna både 
hamnar i centrum för de viktigaste EU-projekten och för EU:s dagliga verksamhet. 

Vi behöver alltså bättre gemensamma styrelseformer. 

I detta hänseende beslutade föredraganden att låta ett kapitel om styrelseformer ingå. Där 
försvarar hon ett helhetsgrepp på styrelseformer, i syfte att övervaka att lagstiftningen om den 
inre marknaden införlivas korrekt och i tillräckligt god tid, att informera medborgarna om 
deras rättigheter, att se till att de utövar sina rättigheter genom att förenkla de administrativa 
förfarandena, och att intensifiera kontakten med de behöriga myndigheterna i olika 
medlemsstater för att förbättra samarbetet. 

                                               
1 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” 
(COM(2010)0608).
2 Kommunikationens meddelande ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka 
förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (COM(2011)0206). 
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Under den pågående ekonomiska, finansiella och sociala krisen i Europa är det avgörande att 
undanröja hinder och få igång den inre marknaden – för att främja innovation och tillväxt, öka 
konkurrenskraften, skapa fler arbetstillfällen och återvinna européernas förtroende för den 
inre marknaden.

Det är alltså lämpligt att ge ny kraft åt den inre marknaden genom att placera 
unionsmedborgarna och konsumenterna i centrum för dess problem, så att de fullt ut kan 
utnyttja fördelarna med denna marknad och därmed bidra till territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning inom Europeiska unionen.  

Det handlar om att på nytt garantera unionsmedborgarna ett gemensamt projekt för framgång
och solidaritet.


