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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om undanröjande av icke-tariffära och icke-skattemässiga hinder på den inre 
marknaden
(2021/2043(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– 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 kommissionens meddelande av den 13 november 2020 Ny strategi 
för konsumentpolitiken – En hållbar återhämtning genom stärkt konsumentresiliens 
(COM(2020)0696),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 mars 2021 En gemensam väg 
till ett tryggt och hållbart återöppnande (COM(2021)0129),

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

– 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 
(förordningen om en gemensam digital ingång)2,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska regionkommittén Rapport om hinder på 
den inre marknaden och handlingsplan för efterlevnad av inremarknadsreglerna (COR 
2020/02355),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om a) 
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt Regionkommittén – Långsiktig handlingsplan för bättre 
genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna [COM(2020) 94 final] och b) 
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt Regionkommittén – Kartlägga och åtgärda hinder på den 
inre marknaden [COM(2020) 93 final], CESE(2020) 01412,

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 10 mars 
2020 Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers 
(SWD(2020)0054),

1 EUT C 388, 13.11.2020, s. 39.
2 EUT L 295, 21.11.2018, s. 1.
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– med beaktande av studien från november 2020 från Europaparlamentets 
utredningsavdelning för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om 
livskvalitet, med titeln Legal Obstacles in Member States to Single Market rules (inte 
översatt till svenska – om rättsliga hinder för inremarknadsreglerna i medlemsstaterna),

– med beaktande av studien från februari 2021 från Europaparlamentets 
utredningsavdelning för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om 
livskvalitet, med titeln The impact of COVID-19 on the Internal Market (inte översatt 
till svenska – om effekterna av covid-19 på den inre marknaden),

– med beaktande av studien från februari 2019 från Europaparlamentets 
utredningsavdelning för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om 
livskvalitet, med titeln Contribution to Growth: The Single Market for Services – 
Delivering economic benefits for citizens and businesses (inte översatt till svenska – om 
den inre tjänstemarknadens bidrag till tillväxten – att ge ekonomisk nytta åt medborgare 
och företag),

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport 05/2016 av den 14 mars 
2016 Har kommissionen sett till att tjänstedirektivet genomförs ändamålsenligt?,

– med beaktande av Europaparlamentets utredningstjänsts studie från april 2019 Mapping 
the Cost of Non-Europe (inte översatt till svenska – om en kartläggning av kostnaden 
för uteblivna EU-åtgärder),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A9-0000/2021), och av följande skäl:

A. Handeln på den inre marknaden står för 56 miljoner arbetstillfällen i Europa, och den 
beräknade ekonomiska nyttan därav utgör mellan 8 och 9 procent av EU:s BNP3.

B. En eventuell utvärdering av hindren för den inre marknaden bör baseras på erfarenheter 
och uppfattningar hos företag och konsumenter som i någon utsträckning har utbyte 
med den inre marknaden varje dag. Hinder på den inre marknaden drabbar i 
oproportionellt hög grad små och medelstora företag och mikroföretag och hindrar deras 
gränsöverskridande verksamhet.

C. Många hinder som påverkar den inre marknaden beror på felaktig eller ofullständig 
tillämpning av EU-lagstiftningen.

D. Otillräckligt eller felaktigt genomförande och bristande efterlevnad har skadliga 
konsekvenser både på EU-nivå och på nationell nivå för medborgare och företag.

E. Den nuvarande kommissionen har ännu inte lagt fram ett omfattande lagstiftningspaket 
för att på ett sätt som går längre än själva efterlevnaden ta itu med utövandet av de 

3 COM(2020)0094.
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grundläggande friheterna på den inre marknaden, förutom digitala initiativ. Parlamentet 
och rådet har inte antagit de viktigaste initiativen i 2016 års tjänstepaket.

F. 71 procent av de små och medelstora företag som testade det nuvarande systemet för 
ömsesidigt erkännande för icke-harmoniserade varor fick ett beslut om nekat 
marknadstillträde.

G. Covid-19-krisen har varit en chock för både produktion och konsumtion, och har 
omdanat både inhemsk och gränsöverskridande verksamhet. Vissa av dessa effekter kan 
vara tillfälliga, men andra kommer att få varaktiga konsekvenser för den inre 
marknadens utformning och behov.

Tillståndet för den inre marknaden och dess politiska mål

1. Europaparlamentet välkomnar paketet från mars 2020 om styrningen av den inre 
marknaden, vars syfte är att förbättra genomförandet och efterlevnaden av 
EU-lagstiftning. Parlamentet anser att det endast är en del av svaret på de brister som 
hindrar den gemensamma marknaden från att fungera ordentligt.

2. Europaparlamentet understryker att den inre marknaden fortfarande är Europeiska 
unionens största landvinning. Parlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att 
omfokusera resurser på problem som den inre marknaden plågas av, särskilt icke-
tariffära hinder, vilka fortsätter begränsa möjligheterna för konsumenter och företag.

3. Europaparlamentet understryker att uppnåendet av målen i agendan för den europeiska 
gröna given och den digitala agendan för Europa bygger på att den inre marknaden 
fungerar ändamålsenligt, vilket på ett avgörande sätt möjliggör marknadseffektivitet och 
innovation och är ett verktyg för att modernisera europeiska ekonomier. Parlamentet 
anser därför att den inre marknadens tillkortakommanden förtjänar åtminstone samma 
grad av uppmärksamhet som den gröna given och den europeiska digitala agendan. 
Parlamentet bekräftar på nytt sitt eget engagemang för att utveckla och skydda en 
robust, konsument- och företagsvänlig inre marknad.

4. Europaparlamentet beklagar att förbisedda icke-tariffära hinder undergräver målen för 
EU:s industristrategi, särskilt återflytt av produktion och stärkande av den europeiska 
ekonomins motståndskraft.

5. Europaparlamentet konstaterar att vissa icke-tariffära hinder kan vara motiverade och 
härröra från flernivåstyre. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att när 
sådana icke-tariffära hinder är helt nödvändiga säkerställa att de är proportionella och 
strikt anpassade till legitima mål för den offentliga politiken.

Hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster

6. Europaparlamentet påpekar att kommissionen och berörda parter har identifierat en 
grupp centrala hinder för gränsöverskridande verksamhet, bland annat

a) regelmässiga skillnader och inkonsekvent genomförande av EU-rätten, som tvingar 
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företag att lägga resurser på den mödosamma processen att analysera bestämmelser 
som är harmoniserade på EU-nivå, vilket leder investeringar bort från verksamhet 
som skapar arbetstillfällen och främjar tillväxt,

b) betungande och komplicerade administrativa krav, och otillgänglig information och 
begränsade kommunikationslinjer med den offentliga förvaltningen, inbegripet 
genom gemensamma kontaktpunkter, vilket även begränsar möjligheterna till nya 
konkurrerande tjänster på nya platser som skulle kunna förbättra konsumenternas 
valmöjligheter,

c) ytterligare tekniska krav som antagits på nationell nivå och genomförts utöver de 
krav som fastställs av unionsrätten (nationell överreglering),

d) brist på harmoniserade standarder, vilket ökar efterlevnadskostnaderna för företag 
som bedriver gränsöverskridande verksamhet.

7. Europaparlamentet betonar att icke-tariffära hinder har en allvarlig inverkan på 
tjänstesektorn och därmed på andra delar av ekonomin som stöder sig på tjänstesektorn. 
Parlamentet framhäver att kommissionen i sin rapport lyckades identifiera 24 särskilda 
restriktioner i tretton olika sektorer, vilka bryter mot regler som fastställts genom 
tjänstedirektivet, och varav vissa är diskriminerande eller är krav om fastställande av 
nationalitet4.

8. Europaparlamentet påminner om att ett betydande antal problem vid gränsöverskridande 
tillhandahållande av tjänster härstammar från administrativ praxis som införs i 
destinationslandet, och inte från oförenlighet med EU-rätten.

9. Europaparlamentet erkänner den otillräckliga användningen av anmälningsförfarandet 
enligt tjänstedirektivet. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att förbättra 
denna ram, eventuellt i form av ett nytt initiativ som skulle öka tydligheten och 
transparensen när det gäller åtgärder som måste anmälas, samtidigt som man måste vara 
försiktig för att inte undergräva tjänstedirektivet och undvika den situation som ledde 
till tillbakadragandet av det tidigare förslaget.

10. Europaparlamentet betonar att hinder också härrör från den nationella förvaltningens 
bristande kapacitet att tillhandahålla service på andra språk, och från brister i kompetens 
och infrastruktur.

11. Europaparlamentet välkomnar de betydande förbättringarna för den fria rörligheten för 
varor under senare år tack vare regleringar såsom förordning (EU) 2018/302 
(”förordningen om geoblockering”), förordning (EU) 2019/1020 (”förordningen om 
marknadskontroll”) och, viktigast av allt, tack vare förordning (EU) 2019/515 
(”förordningen om ömsesidigt erkännande av varor”). Parlamentet anser att en grundlig 
tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande skulle föra den inre marknaden 
framåt på ett effektivt sätt, särskilt på de områden där svårigheter består.

12. Europaparlamentet anser att ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer i hög grad 

4 Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, Mapping 
and assessment of legal and administrative barriers in the services sector, summary report, Bryssel, april 2021.
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påverkas av administrativa hinder som införts av medlemsstaterna.

13. Europaparlamentet är bekymrat över den otillräckliga tillgången till information om 
tjänsters rörlighet, liksom över det mödosamma förfarandet för att erhålla viktiga 
dokument, såsom A1-blanketten. Parlamentet understryker att tillgången till 
information, till exempel om nationella kollektivavtal där så är tillämpligt och relevant, 
bör förbättras för att underlätta företagens efterlevnad.

14. Europaparlamentet inser att många hinder beror på förvaltningars begränsade kapacitet 
att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet i gränsöverskridande sammanhang. 
Parlamentet anser att digitaliseringen av offentliga tjänster och fullvärdig e-
förvaltningskapacitet fortfarande är avgörande för att undanröja några av de betungande 
icke-tariffära hindren. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att de viktiga 
bestämmelserna om den gemensamma digitala ingången behövde ha trätt i kraft i alla 
EU-medlemsstater senast den 12 december 2020. Parlamentet understryker vikten av 
engångsprincipen, vilken kommer att bespara medborgare och företag tid och pengar, 
särskilt om den tillämpas på bredare front. Parlamentet välkomnar förslaget om att lägga 
till ett verktyg för hinder för den inre marknaden i den gemensamma digitala ingången.

15. Europaparlamentet upprepar sina sedan tidigare upprepade uppmaningar om att 
påskynda genomförandet och bredda den gemensamma digitala ingången för att ge alla 
användare tillgång till omfattande information om den inre marknadens regler och 
administrativa förfaranden i form av en enda kontaktpunkt.

16. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att göra Solvit till 
standardverktyg för tvistlösning på den inre marknaden.

17. Europaparlamentet betonar att den internationella sektorn för godstransporter på väg är 
föremål för ett antal icke-tariffära hinder som begränsar tillträdet till nationella 
marknader, begränsar sektorns konkurrenskraft, diskriminerar transportföretag från 
vissa medlemsstater och ökar utsläppen. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att avskaffa onödiga restriktioner för cabotage och efterfrågar ett 
öppnande av sektorn för gods- och persontransporter inom EU.

Genomdrivande och övervakning av efterlevnaden

18. Europaparlamentet välkomnar i princip arbetsgruppen för efterlevnad på den inre 
marknaden, vilken syftar till att bedöma den nationella rättens överensstämmelse med 
reglerna för den inre marknaden och prioritera de mest akuta hindren. Parlamentet 
påpekar att arbetsgruppen bör inte bara identifiera problem utan även tillhandahålla 
lösningar.

19. Europaparlamentet påminner om att kommissionens plan att öka efterlevnaden av 
EU-rätten genom arbetsgruppen för efterlevnad på den inre marknaden än så länge har 
gett endast begränsade resultat. Parlamentet uppmanar kommissionen att i god tid lägga 
fram konkreta resultat av arbetsgruppens arbete, inbegripet information om hinder som 
har avskaffats till följd av dess åtgärder.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en årlig rapport om icke-
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tariffära hinder och att upprätta en öppen och transparent databas med särskilda 
nationella icke-tariffära hinder tillsammans med pågående överträdelseförfaranden.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att konsekvent, 
snabbt och noggrant bedöma om de nationella bestämmelserna hindrar den inre 
marknaden och där så är fallet bedöma om de är nödvändiga, proportionella och 
motiverade.

22. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna och kommissionen under hela 
lagstiftningscykeln måste dela ansvaret för att säkerställa att bestämmelserna på den 
inre marknaden efterlevs och att medborgarnas rättigheter genomdrivs.

23. Europaparlamentet betonar vikten av att berörda myndigheter övervakar, inspekterar 
och bestraffar ekonomiska aktörer som inte följer lagstiftningen.

24. Europaparlamentet betonar vikten av övervakning och välkomnar därför resultattavlan 
för den inre marknaden som ett verktyg för resultatövervakning. Parlamentet betonar 
behovet av en återkommande debatt om resultaten av resultattavlan på de högsta 
politiska nivåerna, som säkerställer ett politiskt åtagande att ta itu med de identifierade 
hindren.

Hinder för den inre marknaden på grund av covid-19-åtgärderna

25. Europaparlamentet påminner om att de inledande insatserna till följd av pandemin från 
medlemsstaternas och kommissionens sida inte tog hänsyn till den inre marknadens 
behov, och påminner om de allvarliga konsekvenser som detta hade på den fria 
gränsöverskridande rörligheten för varor och tjänster.

26. Europaparlamentet välkomnar återhämtningspaketet NextGenerationEU, EU:s riktlinjer 
för gränsförvaltning, gröna transportleder, EU:s digitala gröna intyg för att underlätta 
den fria rörligheten och ytterligare åtgärder som syftar till att göra det möjligt för den 
inre marknaden att fungera på ett normalt sätt.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att proaktivt utnyttja 
de lärdomar som dragits och att utarbeta en beredskapsplan för nödsituationer, som bör 
syfta till att så långt som möjligt skydda den fria rörligheten för varor och tjänster.

°

° °

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

Den inre marknaden är en av de största landvinningarna i samarbetet mellan suveräna stater 
inom Europeiska unionen. Undanröjandet av restriktioner för den gränsöverskridande 
rörligheten för varor och tjänster har varit en avgörande faktor för att skapa välstånd för alla 
européer och för ekonomisk tillväxt i de medlemsstater som anslöt sig till EU 2004, 2007 och 
2013. Trots de många framsteg som gjorts på detta område och den allmänna uppfattningen 
att fri handel och frihet att tillhandahålla tjänster har en positiv inverkan på den europeiska 
ekonomin finns det fortfarande många icke-tariffära hinder som hämmar potentialen hos 
europeiska företag, särskilt små och medelstora företag, som är verksamma i en 
gränsöverskridande miljö.

Detta gäller särskilt tjänstesektorn, som inom många branscher är föremål för överdriven 
reglering, bristande samarbete mellan medlemsstaterna, felaktigt genomförande av EU-rätten, 
överdrivna och betungande kontroller och brist på effektiva verktyg för överklagande på 
EU-nivå. Ett särskilt exempel är vägtransportsektorn, som är en viktig del av den europeiska 
ekonomin. Att den fungerar på ett smidigt sätt har en avgörande inverkan på handeln mellan 
medlemsstaterna. En betydande del av sektorns verksamhet har en internationell dimension, 
vilket gör den utsatt för risker för betungande och kostsam byråkrati utanför det land där 
företaget är registrerat, felaktigt genomförande av EU-lagstiftningen, oproportionella 
påföljder och omotiverade åtgärder från de nationella kontrollmyndigheternas sida.

Utvecklingen av den inre marknaden för digitala tjänster stöter också på ett antal icke-tariffära 
hinder som begränsar dess potential och hindrar konsumenterna från att få tillgång till 
produkter och tjänster som erbjuds i andra medlemsstater. Med tanke på den pågående 
digitala omvandlingen av den europeiska ekonomin förefaller en av de största utmaningarna 
för kommissionen vara att upptäcka och undanröja hinder för e-handelns utveckling.

Tyvärr är de flesta av de initiativ som kommissionen tagit för att undanröja de befintliga och 
mest betungande icke-tariffära hindren ineffektiva eller stöter på starkt motstånd under 
lagstiftningsprocessen. Samtidigt ser vi en växande protektionism i många medlemsstater, 
vilket leder till att tillträdet till nationella marknader begränsas för företag som arbetar över 
gränserna eller utstationerar arbetstagare. Detta tillvägagångssätt är farligt för en väl 
fungerande inre marknad som gynnar både företag och konsumenter i alla medlemsstater.

Covid-19-pandemin visade tydligt att en smidig handel och fri rörlighet för tjänster i en 
krissituation är extremt känslig för oproportionella åtgärder från nationella myndigheters sida 
och för brist på harmonisering och samarbete mellan medlemsstaterna. Störningar i 
leveranskedjorna på den inre marknaden utgjorde ett allvarligt hot mot stabiliteten i 
produktionen och handeln, särskilt inom sektorer som är avgörande för kampen mot 
pandemin. En ordentlig utvärdering av Europeiska kommissionens insatser till följd av 
hälsokrisen är nödvändig för att identifiera och undanröja flaskhalsar, särskilt när det gäller 
gränsöverskridande rörlighet för varor och tjänster.

Föredraganden anser att en effektiv inre marknad utan onödiga hinder är den bästa garantin 
för en snabb återhämtning av den europeiska ekonomin efter covid-19-krisen. Tack vare den 
effektiva användningen av digitala tjänster och det utbredda införandet av 
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e-förvaltningsverktyg på europeisk och nationell nivå kan vi undanröja ett stort antal hinder 
som företag som är verksamma i mer än en medlemsstat stöter på när de arbetar med offentlig 
förvaltning.
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. 
Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att 
förslaget till betänkande utarbetades:

Entity and/or person
Bruegel
BusinessEurope
Copenhagen Economics
Eurochambers
ECOMMERCE Europe
European Commission, DG GROW
SME Europe
International Road Transport Union - IRU
The European Consumer Organisation - BEUC


