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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster
(2020/2020(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/958 av den 28 juni 
2018 om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken, 

– med beaktande av förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en 
gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- 
och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 april 2018 En europeisk 
detaljhandelssektor som lämpar sig för 2000-talet (COM(2018)0219), 

– med beaktande av sin resolution av den 12 december 2018 om inremarknadspaketet1,

– med beaktande av studien Contribution to Growth: The Single Market for Services – 
Delivering Economic benefits for citizens and businesses från februari 2019, beställd av 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 Kartlägga och 
åtgärda hinder på den inre marknaden (COM(2020)0093), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 Långsiktig 
handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna 
(COM(2020)0094), 

– med beaktande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Tjänstedirektivet och direktivet om yrkeskvalifikationer är viktiga instrument för att ta itu 
med hindren för den fria rörligheten för tjänster inom Europeiska unionen, men 
potentialen hos den inre marknaden för tjänster är fortfarande till stor del outnyttjad.

1 Antagna texter, P8_TA(2018)0511.
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B. Tjänster står för omkring 70 procent av all ekonomisk verksamhet i EU och ungefär 
samma andel av dess sysselsättning, medan andelen tjänster i handeln inom EU uppgår 
till bara ungefär 20 procent.

C. Studier visar att de potentiella vinsterna till följd av ett fullbordande av den inre 
marknaden för tjänster genom ett effektivt genomförande och en bättre harmonisering 
av bestämmelserna skulle kunna uppgå till minst 297 miljarder euro, vilket motsvarar 
2 procent av EU:s BNP.

D. EU står för närvarande inför en recession och ökande arbetslöshet till följd av 
covid-19-pandemin, och fullbordandet av den inre marknaden för tjänster är följaktligen 
ett smart och effektivt sätt att skapa ekonomisk tillväxt utan ytterligare offentliga 
utgifter.

E. En mer integrerad och sammanlänkad tjänstemarknad är nödvändig för att ta itu med 
klimatförändringarna, skapa en hållbar ekonomi och frigöra den fulla potentialen i den 
europeiska gröna given.

F. Splittring, restriktiva nationella bestämmelser samt nationell överreglering hämmar 
företagen och skadar dessutom konsumenterna, som får färre valmöjligheter och betalar 
högre priser.

G. Ett effektivt genomförande av befintliga regler och ett avskaffande av överdrivna krav 
förutsätter insatser från medlemsstaternas sida.

H. Ett ofullständigt genomförande av den befintliga lagstiftningen skapar luckor när det 
gäller att kontrollera efterlevnaden, eftersom de bestämmelser som inte genomförs på 
ett korrekt sätt också kan vara omöjliga att kontrollera med avseende på efterlevnaden.

I. Betungande administrativa förfaranden, motstridiga nationella bestämmelser och 
framför allt hinder för att få tillgång till nödvändig information har gett upphov till 
diskriminering och gjort den gränsöverskridande handeln mer komplicerad, särskilt för 
mindre företag.

Insatser för att åtgärda hinder på den inre marknaden 

1. Europaparlamentet understryker att åtgärder för att främja den inre marknaden, 
inbegripet den fria rörligheten för tjänster och personer, är avgörande för att man ska 
kunna ta itu med den ekonomiska kris som orsakats av covid-19. Samtliga 
medlemsstater uppmanas med eftertryck att så snart som möjligt lätta på 
begränsningarna av den fria rörligheten på den inre marknaden.

2. Europaparlamentet betonar att byråkrati, betungande administrativa metoder och 
rättsliga restriktioner för tjänsteleverantörer i hela Europeiska unionen ger upphov till 
omotiverade hinder som tar ifrån medborgarna arbetstillfällen, konsumenterna 
valmöjligheter och företagarna affärsmöjligheter.

3. Europaparlamentet påminner om att tjänstedirektivet syftar till att minska splittringen, 
fördjupa integrationen av den inre marknaden och bereda vägen för både företag och 
konsumenter så att dessa kan nå sin fulla potential.
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4. Europaparlamentet påminner om att tjänstedirektivet och direktivet om 
yrkeskvalifikationer bygger på ömsesidigt erkännande för att underlätta den fria 
rörligheten för tjänster.

5. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna i många fall utnyttjar skäl som rör 
allmänintresset för att isolera sin hemmamarknad. Parlamentet betonar att krav såsom 
territoriella begränsningar och prövningar av det ekonomiska behovet skapar omotiverade 
hinder för gränsöverskridande etablering.

6. Europaparlamentet påminner om betydelsen av kommissionens förslag om en översyn av 
anmälningsförfarandet avseende tjänster. Parlamentet beklagar att förslaget inte kunde 
antas på grund av avsaknaden av en överenskommelse i rådet.

7. Europaparlamentet noterar att syftet med kommissionens lagstiftningsförslag om ett 
europeiskt elektroniskt tjänstekort var att ta itu med kvarstående administrativa hinder. 
Parlamentet understryker att sådana hinder är kostsamma för tjänsteleverantörer och 
fortsätter att utgöra betydande negativa incitament för gränsöverskridande 
tillhandahållande av tjänster på den inre marknaden.

8. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att se till att gällande 
lagstiftning genomförs korrekt samt undvika överreglering och onödiga krav, och 
därigenom underlätta tillhandahållandet av tjänster över gränserna och garantera lika 
villkor. 

9. Europaparlamentet uppmanar de nationella parlamenten att aktivt engagera sig i 
upprätthållandet av respekten för befintliga regler och att utöva sina kontrollbefogenheter 
gentemot nationella myndigheter.

10. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck berörda parter, näringslivet och 
arbetsmarknadens parter att verka för att regeringarna ska blåsa nytt liv i den europeiska 
tjänstesektorn. 

Åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av gällande lagstiftning

11. Europaparlamentet noterar att den fria rörligheten för tjänster står i centrum för den inre 
marknaden och skulle kunna ge betydande ekonomiska vinster, förutsatt att de lokala och 
regionala myndigheterna, de nationella domstolarna och kommissionen utövar tillräcklig 
och aktiv tillsyn. 

12. Europaparlamentet påpekar att företagen och konsumenterna i hela EU betalar priset för 
inadekvat genomförande. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att prioritera åtgärder 
för kontroll av efterlevnaden, och att minska hindren på områden med betydande 
ekonomisk inverkan. 

13. Europaparlamentet framhåller att tvingande hänsyn till allmänintresset utnyttjas alltför 
ofta av medlemsstaterna på ett sätt som skadar den inre marknaden för tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att förbättra övervakningen av resultaten i 
medlemsstaterna när det gäller att införliva och genomföra lagstiftning. 
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14. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att utnyttja alla medel som står till dess 
förfogande för att säkerställa att de befintliga reglerna efterlevs fullt ut. Parlamentet 
efterlyser påskyndade överträdelseförfarande varje gång allvarliga överträdelser av 
lagstiftningen i fråga upptäckts.

15. Europaparlamentet efterlyser kraftfullare åtgärder från kommissionens sida för att 
säkerställa effektiv samordning och tillhörande utbyte av information mellan 
medlemsstaterna för att undvika dubbelarbete med avseende på förfaranden och 
kontroller i samband med gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster.

16. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att 
genomföra den långsiktiga handlingsplanen för bättre genomförande och efterlevnad av 
inremarknadsreglerna, i syfte att maximera potentialen hos den inre marknaden för 
tjänster.

Ökad rättslig klarhet: nationella informationsportaler

17. Europaparlamentet understryker vikten av den gemensamma digitala ingången som en 
kontaktpunkt online för upplysningar, förfaranden och stödtjänster på EU-nivå och 
nationell nivå på den inre marknaden. 

18. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna genomför den gemensamma 
digitala ingången på ett sätt som främjar små och medelstora företag genom att 
tillhandahålla användarcentrerade upplysningar, stödtjänster och förfaranden genom 
ingången, så att den i möjligaste mån blir till en enda virtuell kontaktpunkt, samt 
säkerställer en maximal nivå av användarcentrering. 

19. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen och medlemsstaterna systematiskt 
tillhandahåller användarvänlig information via den gemensamma digitala ingången för 
all ny EU-lagstiftning som medför rättigheter eller skyldigheter för medborgare och 
företag.

20. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att, mot bakgrund av den 
pågående krisen, påskynda sitt digitaliseringsarbete, särskilt för förfaranden som 
påverkar företagen.

21. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen bistår de nationella 
myndigheterna i varje medlemsstat med att skapa en nationell portal för information om 
den inre marknaden som ger konsumenter, anställda och företag följande information:

a) De nationella regler och EU-regler som företagen måste tillämpa inom den berörda 
medlemsstaten.

b) De åtgärder som företagen måste vidta för att följa dessa regler, sammanfattade per 
förfarande, åtföljt av stegvis vägledning.

c) De handlingar som företagen måste ha tillgängliga, och inom vilken tidsram. 
d) De myndigheter som företagen måste kontakta för att erhålla nödvändiga tillstånd 

osv.
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22. Europaparlamentet rekommenderar att nationella informationsportaler bistår utländska 
företag som vill bedriva verksamhet i den berörda medlemsstaten samt lokala företag 
som vill exportera tjänster och varor till andra medlemsstater. 

23. Europaparlamentet efterlyser med eftertryck samarbete mellan medlemsstaternas 
nationella informationsportaler för att säkerställa att företag, anställda och medborgare 
får korrekt, fullständig och aktuell information. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att agera samordnare i informationsutbytet 
mellan nationella informationsportaler.

25. Europaparlamentet understryker att alla nationella informationsportaler bör finnas 
tillgängliga via den gemensamma digitala ingången.

26. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att se till att alla nya 
direktiv och förordningar som rör den inre marknaden innehåller ett krav på att inrätta 
en nationell kontaktpunkt för information.

Utvärdering: Resultattavlan för den inre marknaden samt indikatorer för reglering

27. Europaparlamentet stöder kommissionens preliminära initiativ att uppdatera 
resultattavlan för den inre marknaden med en ny uppsättning indikatorer för att 
utvärdera medlemsstaternas genomförande av relevant inremarknadslagstiftning.

28. Europaparlamentet rekommenderar att den uppdaterade resultattavlan för den inre 
marknaden analyserar relevanta frågor ur ett slutanvändarperspektiv, inbegripet 
utvärderingar av huruvida problem och klagomål åtgärdats, till exempel inom ramen 
för Solvit.

29. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att anta en såväl kvantitativ 
som kvalitativ utvärderingsmetod. Parlamentet framhåller vikten av att utvärdera 
huruvida relevanta EU-direktiv genomförts i tid och på det sätt som EU:s lagstiftare 
avsett.

30. Europaparlamentet rekommenderar att den uppdaterade resultattavlan för den inre 
marknaden kopplas till befintliga indikatorer för reglering, och inbegriper en 
kartläggning av restriktioner gällande tjänster samt de olika nivåerna av genomförande 
och kontroll av efterlevnaden av relevant EU-lagstiftning.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera de befintliga indikatorerna 
för reglering för att hjälpa medlemsstaterna att se var insatser måste göras i syfte att 
minska restriktionerna, samt att övervaka deras åtgärder för att minska dessa 
restriktioner.

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

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin har bara ökat det akuta behovet att 
frigöra tjänstesektorns fulla potential vad gäller tillväxt och sysselsättning. Den fria 
rörligheten för tjänster på den inre marknaden måste därför stå högst upp på den politiska 
dagordningen. Syftet med denna resolution är att skapa större klarhet och transparens för både 
företag och konsumenter, och att ta itu med splittringen på den inre marknaden genom att med 
kraft uppmärksamma medlemsstaterna på deras ansvar för att noggrant genomföra 
tjänstedirektivet med avseende på såväl lydelse som andemening.

Föredraganden rekommenderar därför att man i) direkt tar itu med nationella hinder på den 
inre marknaden, ii) säkerställer adekvata kontroller av efterlevnaden av befintlig lagstiftning, 
iii) ökar klarheten i lagstiftningen genom att införa nationella informationsportaler och 
iv) tillhandahåller ytterligare utvärderingsverktyg genom resultattavlorna för den inre 
marknaden och indikatorer för reglering.

Tjänsternas outnyttjade potential vad gäller tillväxt och sysselsättning 

Tjänstesektorn är EU:s oumbärliga tillväxtmotor. Den står för cirka 70 procent av EU:s BNP 
och ungefär samma andel av dess sysselsättning. På grund av tjänsternas karaktär är denna 
sektor nära förbunden med andra ekonomiska sektorer, såsom tillverkningsindustrin och den 
digitala ekonomin. En bättre fungerande inre marknad för tjänster är därför av avgörande 
betydelse för en mer konkurrenskraftig och innovativ europeisk ekonomi. 

Tjänstedirektivet och direktivet om yrkeskvalifikationer har varit viktiga milstolpar när det 
gäller att ta itu med befintliga hinder för den fria rörligheten för tjänster inom EU. Potentialen 
hos den inre marknaden för tjänster är dock fortfarande till stor del outnyttjad. Fortfarande 
efter ett antal år har direktiven ännu inte genomförts fullt ut i samtliga medlemsstater. Det 
finns gott om belägg för hur byråkrati, diskriminerande metoder och rättsliga restriktioner ger 
upphov till omotiverade hinder som tar ifrån medborgarna arbetstillfällen, konsumenterna 
valmöjligheter och företagarna affärsmöjligheter. Fullbordandet av den inre marknaden 
hindras också av otillräckliga efterlevnadskontroller både från kommissionens sida och vid 
lokala, regionala och nationella myndigheter. 

Med tanke på att vi står inför en historisk recession och ökande arbetslöshet till följd av 
covid-19-pandemin är ambitiösa europeiska svarsåtgärder av största vikt. Fullbordandet av 
den inre marknaden för tjänster är ett av få områden där vi kan skapa tillväxt utan att de 
offentliga skulderna ökar. Studier har visat att vinsterna till följd av ett effektivt 
genomförande och en bättre harmonisering av tjänstebestämmelserna skulle kunna uppgå till 
minst 297 miljarder euro, vilket motsvarar 2 procent av EU:s BNP. 

Insatser för att åtgärda nationella hinder på den inre marknaden 

Otillräckligt genomförande och bristande efterlevnadskontroller får negativa konsekvenser för 
både konsumenter och tjänsteleverantörer inom Europeiska unionen. Särskilt små och 
medelstora företag lider av byråkrati och omotiverade administrativa hinder. Tyvärr utnyttjar 
vissa medlemsstater ofta skäl som rör allmänintresset för att isolera sin hemmamarknad. 
Särskilt nationell överreglering, betungande formella rättsliga krav, territoriella begränsningar 
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och prövningar av det ekonomiska behovet hindrar tillhandahållandet av tjänster och gör att 
vissa aktörer utestängs från marknaden. 

Föredraganden välkomnar i detta sammanhang kommissionens arbete för att ta itu med 
administrativa hinder, till exempel genom förslaget om ett elektroniskt tjänstekort, samt 
betonade vikten av att genomföra befintlig lagstiftning, såsom den gemensamma digitala 
ingången, på ett sätt som gynnar små och medelstora företag.

Åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av gällande lagstiftning

Företag och konsumenter som stöter på hinder och upplever frustration när de försöker 
bedriva handel med tjänster inom EU betonar ofta att deras problem inte beror på bristande 
lagstiftning. De pekar snarare på en allvarlig brist på genomförande och efterlevnad av de 
befintliga reglerna.

Medlemsstaterna har tillsammans ett gemensamt ansvar för att införliva, genomföra och 
kontrollera efterlevnaden av de gemensamma reglerna för handel med tjänster inom EU. 
Föredraganden är medveten om de olika förhållandena i medlemsstaterna och svårigheterna 
med att öppna de nationella marknaderna för ökad konkurrens. Det är också viktigt att 
erkänna de framsteg som gjorts. Samtidigt kan ingen dubbelmoral och inga undantag 
tolereras. På samma sätt får covid-19-krisen inte utnyttjas som en ursäkt av medlemsstaterna 
för att fortsätta att skjuta upp genomförandet av relevanta inremarknadsbestämmelser. 
Tvärtom måste vi göra det möjligt för européer att så fritt som möjligt bedriva handel för att 
bidra till återhämtningen efter krisen samt förbättra Europas långsiktiga tillväxt. 

Av dessa skäl välkomnar föredraganden kommissionens nyliga meddelande Långsiktig 
handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna och stöder 
de initiativ som man skissar på i meddelandet. Föredraganden efterlyser dock samtidigt 
kraftfullare åtgärder för efterlevnadskontroll från kommissionens sida. Hela verktygslådan, 
inklusive påskyndade överträdelseförfaranden, måste utnyttjas på ett bra sätt. När otillräckligt 
nationellt genomförande medför hinder för unionsmedborgarnas möjligheter och den 
europeiska ekonomins konkurrenskraft måste detta få konsekvenser.

Ökad rättslig klarhet: nationella informationsportaler

När EU-lagstiftning föreslås, antas och genomförs är det viktigt att ständigt söka återkoppling 
från ekonomiska aktörer som förväntas dra nytta av regleringen i fråga. Den inre marknaden 
för tjänster utgör inget undantag. Ett tydligt budskap från företag och konsumenter i hela 
Europa är att det ofta i praktiken är mycket svårt att få tag på den information som krävs om 
vilka regler som ska iakttas, vilka förfaranden som ska följas och vilka myndigheter som ska 
kontaktas i den medlemsstat som de vill bedriva verksamhet i. Dessutom finns informationen 
ofta bara tillgänglig på det lokala språket. Enligt kommissionens i allra högsta grad relevanta 
meddelande Kartlägga och åtgärda hinder på den inre marknaden rapporterar 36 procent av 
företagen om språkliga hinder när de försöker bedriva handel på den inre marknaden. Detta 
avskräcker i många fall små och medelstora företag från att överhuvudtaget försöka. 

Med tanke på dessa förhållanden anser föredraganden att det i praktiken behövs en mer 
samordnad strategi för informationsutbyte på plats. Därför inbegriper betänkandet ett paket 
med förslag om att upprätta nationella informationsportaler i syfte att stärka de positiva 
effekterna av den gemensamma digitala ingången. Sådana portaler skulle konsolidera de 
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befintliga kontaktpunkterna inom ramen för en allmän åtkomstportal samt informera företag 
och konsumenter om alla affärsrelaterade krav som måste följas för att man ska få bedriva 
verksamhet. All denna information bör finnas tillgänglig på engelska utöver det lokala 
språket.

Kommissionen bör samordna arbetet vid de enskilda nationella informationsportalerna. Och 
all information bör finnas tillgänglig via den gemensamma digitala ingången. Det är helt 
enkelt ett logiskt första steg på vägen mot att öka den inomeuropeiska handeln med tjänster: 
att göra det möjligt för företagen att få kännedom om vilka regler som de måste följa och 
vilka förfaranden som gäller. 

Utvärdering: Resultattavlan för den inre marknaden samt indikatorer för reglering

Åtgärder för att utvärdera resultaten i medlemsstaterna när det gäller både genomförande och 
tillhandahållande av information är absolut nödvändiga för att förbättra den inre marknaden 
för tjänster. Sådana åtgärder gör det möjligt för medlemsstaterna att lära av varandra genom 
bästa praxis samt utgör ytterst välkomna påtryckningar för att befintlig (och kommande) 
EU-lagstiftning ska fungera bättre. 

I detta sammanhang ställer sig föredraganden bestämt bakom användningen av resultattavlan 
för den inre marknaden och kommissionens åtagande att uppdatera den med nya indikatorer. 
Det finns utrymme för att använda resultattavlan ännu mer aktivt genom att t.ex. tillämpa 
både kvantitativa och kvalitativa indikatorer och genom att rangordna medlemsstaterna i 
enlighet med deras öppenhet i fråga om handel med tjänster. Detta skulle göra det möjligt för 
konsumenter och företag att se hur stora framsteg som görs och på vilka områden, samt göra 
det möjligt för kommissionen att prioritera åtgärder för efterlevnadskontroll på särskilt 
bristfälliga områden.

Sammanfattningsvis anser föredraganden att den europeiska inre marknaden för tjänster kan 
fullbordas endast genom en gemensam insats från parlamentet, kommissionen och de enskilda 
medlemsstaterna – och inte uteslutande genom ny, riktad lagstiftning, utan framför allt genom 
mycket bättre efterlevnadskontroller, informationsutbyten och utvärderingar.


