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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Till följd av den ekonomiska och finansiella krisen har investeringarna i EU minskat med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007.

B. Detta investeringsgap skadar den ekonomiska återhämtningen, jobbskapandet, den 
långsiktiga tillväxten och konkurrenskraften i vår industriella sektor och på den inre 
marknaden som helhet och utgör en risk för att målen enligt Europa 2020-strategin inte 
ska uppnås.

C. Översynen och förbättringen av ramen för den ekonomiska styrningen bör präglas av en 
helhetssyn och bygga på en uppsättning sammankopplade och ömsesidigt 
överensstämmande politiska strategier som stimulerar smart, hållbar och inkluderande 
tillväxt, och också konkurrenskraft, och skapa bättre och hållbara jobb, istället för att 
enbart fokusera på minskning av underskotten. Avgörande för att uppnå dessa mål är 
också att fördelarna som ligger i en välfungerande, effektiv och balanserad inre marknad 
med en förstärkt industriell bas verkligen realiseras.

D. Kommissionen bör övervaka den inre marknaden med beaktande av kvaliteten i 
genomförandet av åtgärder som är relevanta för ramen för den ekonomiska styrningen. 
Kommissionen bör i de årliga styrningskontrollerna och rapporteringsmekanismerna för 
resultattavlorna ta med de hinder som föreligger för genomförandet av 
inremarknadslagstiftningen. Övervakningen bör innehålla en bedömning av hur mycket 
konsumenter, medborgare och företag drar nytta av den inre marknaden och beakta vilka 
utmaningar som konsumenter och företag som verkar på den inre marknaden står inför, 
särskilt på områden där medlemsstaterna inte har genomfört eller tillämpat 
inremarknadslagstiftningen.

E. Fullbordandet av den inre marknaden för offentlig upphandling och konsumentskydd 
skulle bidra med en ökning av BNP på 300 miljarder euro per år.

F. En europeisk investeringsplan håller på att införas för att uppbåda 315 miljarder euro för 
nya investeringar under de kommande tre åren.

G. Europeiska unionen står inför en djup konkurrenskraftskris i en global ekonomi med allt 
större utmaningar och på den inre marknaden där endast konkurrenskraftiga ekonomier 
kommer att kunna skapa jobb och öka levnadsstandarden för sina medborgare.

1. Europaparlamentet välkomnar att man med kommissionens meddelande En 
investeringsplan för Europa (COM(2014)0903 och meddelandet Bästa möjliga 
utnyttjande av flexibiliteten inom ramen för de befintliga reglerna för stabilitets- och 
tillväxtpakten (COM(2015)0012) och förslaget till Europarlamentets och rådets förordning 
om Europeiska fonden för strategiska investeringar (COM(2015)0010) betonar att det är 
prioriterat att direkt koppla översynen av ramen för den ekonomiska styrningen till 
behoven i den reala ekonomin och att fullborda den inre marknaden och skapa en digital 
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inre marknad.

2. Europaparlamentet anser att ramen för den ekonomiska styrningen är ett centralt politiskt 
initiativ som utgör grundvalen för målen och flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-
strategin som syftar till att till fullo utnyttja den inre marknadens outnyttjade 
tillväxtpotential. Parlamentet anser att genom att frigöra den inre marknaden outnyttjade 
tillväxtpotential kommer medlemsstaterna att enklare uppnå målen inom ramen för ramen 
för den ekonomiska styrningen. Parlamentet anser vidare att de främsta aktörerna på den 
inre marknaden är konsumenter och företag.

3. Europaparlamentet betonar att den inre marknaden är den centrala drivkraften för tillväxt 
och sysselsättning och att de centrala tillväxtområdena är den digitala inre marknaden, en 
verklig marknad för gränsöverskridande online-försäljning av varor, tjänster och offentlig 
upphandling.

4. Europaparlamentet betonar att den ekonomiska krisen tydligt har illustrerat vikten av att 
stärka EU:s och medlemsstaternas ekonomi och styra den mot forskning och innovation, 
teknik och kunskap, genom att underlätta marknadstillträde och rörlighet för både 
konsumenter och företag, att stärka den digitala inre marknaden, bekämpa 
fragmenteringen av den inre marknaden i hela unionen genom att medlemsstaterna 
genomför och respekterar inremarknadslagstiftningen, och främja investeringar i den reala 
ekonomin, särskilt i sektorer som bidrar till hållbar utveckling, resurseffektivitet och 
energiomställning, samtidigt som en tillväxt med hög sysselsättning och ekonomisk 
konvergens mellan medlemsstaterna främjas och gapet mellan medlemsstaterna inom och 
utom euroområdet överbryggas.

5. Europaparlamentet anser att översynen av den europeiska ekonomiska styrningen bör gå 
hand i hand med översynen av den övergripande Europa 2020-strategin och cykeln för den 
europeiska planeringsterminen i syfte att främja en hållbar och konkurrenskraftig tillväxt. 
Parlamentet efterlyser därför att en ny linje för den inre marknaden och den digitala inre 
marknaden ska skapas i samband med översynen av Europa 2020-strategin genom att på 
lämpligt sätt ta med prioriterade sektorer/mål för den inre marknaden inom den nya 
förenklade uppsättningen riktlinjer, rubriker och flaggskeppsinitiativ.

6. Europaparlamentet välkomnar översynen av ramens effektivitet, med syftet att utvärdera 
hur effektivt och enhetligt kommissionen, rådet och medlemsstaterna tillämpar 
styrningsreglerna. Parlamentet anser att denna översyn endast då det är relevant bör 
uppmuntra till en omprövning av styrningsramen för den inre marknaden och utforska 
möjliga synergieffekter mellan de två processerna.

7. Europaparlamentet upprepar sin efterlysning av förfaranden för att parlamentet ska 
involveras på lämpligt sätt i den ekonomiska styrningscykeln och därmed bana väg för att 
parlamentet och rådet antar de åtgärder som krävs för att stärka styrningen av den inre 
marknaden, särskilt sådana som behandlar områden där unionens regelverk har upprättats 
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet som fastställs i artikel 294 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

8. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och rådet att ingå ett 
interinstitutionellt avtal med Europaparlamentet i syfte att fullt ut garantera parlamentets 
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roll inom hela processen för planeringsterminen.

9. Europaparlamentet anser att ramen för den ekonomiska styrningen behöver vara 
inkluderande, mer transparent och mindre komplex, samtidigt som nationella särdrag 
beaktas, och att politiska prioriteringar också måste diskuteras på ett mer heltäckande sätt 
med relevanta aktörer samtidigt som man förblir oberoende av särintressen. 

10. Europaparlamentet anser att nationella parlament bör involveras mer i processen att 
effektivt genomföra åtgärder som läggs fram inom ramen för den ekonomiska styrningen 
och i samband med inremarknadslagstiftningen.

11. Europarlamentet betonar hur viktigt ny tillväxt och jobbskapande är för allmänhetens 
acceptans av ramen för den ekonomiska styrningen och uppmanar därför kommissionen 
att förbättra affärsklimatet i Europa med särskilt beaktande av små och medelstora företag, 
mindre byråkrati och tillgång till finansiering. Parlamentet påminner i detta sammanhang 
om behovet att ge stöd till små och medelstora företag så de också kan få tillgång till 
marknader utanför EU som USA, Kanada, Kina och Indien.

12. Europaparlamentet insisterar på att utvärderingen av tillståndet för den inre marknaden 
bör göras en integrerad del av ramen för den ekonomiska styrningen och ligga till grund 
för den årliga inremarknadscykeln genom att stärka den pelare som är ägnad åt den inre 
marknaden inom den europeiska planeringsterminen. Parlamentet noterar att en sådan 
integrerad politisk ram skulle kunna vara behjälplig för att identifiera hinder för den inre 
marknadens funktionssätt och samtidigt förbättra genomförandet av EU:s ekonomiska 
styrningsregler. Parlamentet betonar att ett fullt genomförande av de reviderade direktiven 
om offentlig upphandling, särskilt reglerna om tilldelningskriterier, kan hjälpa offentliga 
myndigheter att spendera offentliga resurser bättre och på lång sikt undvika onödiga 
miljökostnader och sociala kostnader och därmed bidra positivt till de offentliga 
finansernas stabilitet.

13. Europaparlamentet är av den fasta övertygelsen att ansträngningar måste koncentreras på 
de centrala prioriteringarna inom den europeiska planeringsterminen. Parlamentet betonar 
hur viktigt det är att fokusera på områden som ger ett betydande europeiskt mervärde i 
enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. Kommissionen uppmanas att 
arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att kartlägga hur dessa principer kan 
genomföras mer verkningsfullt.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna in en årlig rapport till parlamentet 
om inremarknadsintegrationen som tar särskild hänsyn till centrala områden med den 
största tillväxtpotentialen och skapande av bättre och hållbara jobb och som bedömer hur 
effektivt de landsspecifika rekommendationerna genomförs, liksom hur medlemsstaterna 
genomför och tillämpar inremarknadslagstiftningen, och poängterar att bedömningen 
skulle kunna utgöra ett bidrag till den årliga tillväxtöversikten.

15. Europaparlamentet påminner om att god ekonomisk styrning och dess effekter endast kan 
bli verkningsfulla om relevanta intressenter involveras. Parlamentet betonar behovet av att 
EU, medlemsstaterna, regionerna, kommuner, arbetsmarknadens parter och andra 
intressenter anlägger ett helhetsperspektiv i genomförandet och utvecklandet av politiken. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa den civila 
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dialogens demokratiska princip genom att på ett strukturerat sätt involvera relevanta 
intressenter i den ekonomiska styrningen och framför allt i arbetet med den europeiska 
planeringsterminen.

16. Europaparlamentet betonar möjligheten att kanalisera extra offentliga och privata medel 
till bärkraftiga projekt med ett verkligt mervärde för den europeiska sociala 
marknadsekonomin och betonar att centrala sektorer på den inre marknaden – transport, 
energi, tjänster och produkter, forskning och innovation – och den digitala inre 
marknaden, utgör den riktiga (mest lämpliga) typen av investeringar som kan komma i 
fråga inom ramen för kommande investeringsprojekt.

17. Europaparlamentet välkomnar det nya manöverutrymme som skapas genom 
investeringsklausulen enligt kommissionens definition i dess meddelande om flexibilitet. 
Parlamentet anser att denna nya möjlighet bör användas så långt det bara går för att 
uppmuntra medlemsstaterna att investera mer i projekt med ett tydligt europeiskt 
mervärde, såsom de som är närmast kopplade till en fortsatt utveckling av den inre 
marknaden och den digitala inre marknaden. Parlamentet anser att riktade investeringar 
och reformer i centrala tillväxtsektorer på den inre marknaden och i moderniseringen av 
offentliga förvaltningar – särskilt när det gäller e-förvaltning och e-upphandling – bör 
räknas som strukturreformer.

18. Europaparlamentet är bekymrat över det bristande genomförandet av de landsspecifika 
rekommendationerna i vissa medlemsstater, där endast 12 % av de landsspecifika 
rekommendationerna beaktades fullt ut 2013. Parlamentet betonar att ett bättre 
genomförande av de landsspecifika rekommendationerna behövs för att stödja tillväxt och 
sysselsättning. Kommissionen uppmanas att öka egenansvaret för de landsspecifika 
rekommendationerna i medlemsstaterna genom att de nationella parlamenten involveras 
mer.
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