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FÖRSLAG 

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

En inre marknad för företag och tillväxt 

1. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska unionens politik för den inre marknaden 

och regional utveckling i hög grad kompletterar varandra och betonar att framsteg med 

den inre marknaden och vidareutveckling av EU:s regioner är faktorer som påverkar 

varandra och bidrar till ett Europa som präglas av sammanhållning och konkurrenskraft. 

Parlamentet välkomnar kommissionens förslag som syftar till en fördjupad inre marknad. 

2. Europaparlamentet understryker att den inre marknaden i en globaliserad värld måste 

garantera bästa möjliga företagsklimat och ta de små och medelstora företagens särskilda 

karaktär och mångfald i beaktande för att främja skapande av arbetstillfällen, innovation, 

entreprenöriella värderingar, stärkande av entreprenörsprofilen och stödet för 

företagarandan och egenföretagandet i alla EU-regioner, inklusive landsbygdsområden. 

Parlamentet välkomnar därför den planerade utvärderingen av ”Small Business Act” och 

stärkandet av principen om att tänka småskaligt först. Parlamentet betonar den roll som 

regionpolitiken kan spela i den framtida integrationen av den inre marknaden och 

uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra EU-medlen mer lättillgängliga, 

särskilt för små och medelstora företag, eftersom de utgör den mest flexibla beståndsdelen 

i den europeiska ekonomin. Parlamentet understryker de lokala företagens betydelse för 

sociala band, sysselsättning och dynamik i missgynnade områden, särskilt i stadsområden 

med problem eller glesbefolkade områden. Parlamentet kräver att de ska få ett relevant 

stöd inom ramen för unionens regionalpolitik. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att sätta stopp för 

förseningarna och bristerna gällande införlivandet av direktiven om den inre marknaden så 

att en rättvis konkurrens kan säkerställas. 

4. Europaparlamentet konstaterar att den inre marknaden för patent ännu inte är förverkligad. 

Parlamentet uppmuntrar lanseringen av ett EU-patent som skulle kunna stimulera 

innovation, tillväxt och konkurrenskraft och därigenom ge de europeiska företagen 

möjlighet att dra full nytta av EU:s inre marknad. 

5. Europaparlamentet understryker att en verkligt tillgänglig inre marknad för alla 

EU-regioner är en nödvändig förutsättning för fri rörlighet för personer, varor, kapital och 

tjänster, och alltså även för en stark och dynamisk inre marknad. Parlamentet framhåller i 

detta sammanhang den viktiga roll som unionens regionalpolitik spelar beträffande 

infrastrukturutvecklingen och för en konsekvent ekonomisk och social utveckling av 

regionerna. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag att under 2011 anta en översyn 

av gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet samt ett 

förslag rörande allmänna ramar för finansiering av transportinfrastruktur. Parlamentet 

förespråkar en regional strategi för hur man kan använda strukturfonderna till att 

uppmuntra investeringar i gränsöverskridande infrastruktur för energi, transport, 

kommunikation, hälsovård, miljö, forskning och utbildning för att ge alla tillgång till 
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viktiga tjänster och säkerställa en välfungerande inre marknad. Parlamentet uppmanar till 

utveckling av innovativa finansieringsmöjligheter (såsom offentlig-privata partnerskap, 

projektobligationer och användaravgifter), med full hänsyn till behovet av en hög 

kvalitetsnivå och allmän tillgång till tjänster av allmänt intresse, eftersom de är viktiga 

instrument för att projekten ska kunna genomföras. Parlamentet understryker i detta 

avseende behovet av stöd för utvecklandet av en rad offentlig-privata partnerskap, 

inklusive sådana på lokal och regional nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att gemensamt komma till rätta med komplexiteten i de regler som styr 

inkomstgenererande projekt. 

6. Europaparlamentet understryker att regionerna och genomförandet av regionalpolitiken 

har betydelse för att Europa 2020-strategin ska kunna bli framgångsrik och för att den inre 

marknaden ska kunna fördjupas. Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa ett 

verkligt samband mellan inremarknadsakten och Europa 2020-strategin. Parlamentet 

framhåller i samband härmed att EU:s strukturfondmedel bör fördelas på ett flexibelt, 

dynamiskt och förutseende sätt, bland annat för att dämpa internationella handelsavtals 

eventuella negativa effekter på EU:s regioner, och så att regionerna kan förbereda sig 

inför nödvändiga socioekonomiska förändringar inom ramen för en strategi som grundar 

sig på en balans mellan villkor och utvecklingsmöjligheter vid sidan av flexibilitet i fråga 

om sektoriella instrument och politiska åtgärder. Parlamentet efterlyser en mer 

användarvänlig regionalpolitik, men även största möjliga insyn och strängare regler för 

den ”fund shopping” varigenom vissa företag kan missbruka unionens finansiella 

instrument. Det finns ett behov av ökad harmonisering och integrering av reglerna för 

strukturfonderna för att på så sätt undvika att ett projekt delas upp i olika delar som var 

och en ska anhålla om bidrag från skilda fonder. Parlamentet rekommenderar att vikten 

inte bara läggs vid utgifternas korrekthet utan också vid åtgärdernas kvalitet och att det 

bör finnas tillräckliga resurser för att stärka biståndet på förvaltningssidan. 

7. Europaparlamentet understryker att regioner vid den inre marknadens inre gränser är de 

som först upplever konsekvenserna av att dessa gränser flyttas. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att beakta oron för en tröskeleffekt mellan gränsregioner vars 

utvecklingsnivåer är jämförbara men där de erhållna nivåerna av ekonomiskt stöd enligt 

unionens regionalpolitik skiljer sig markant åt. Parlamentet efterlyser en debatt om 

lösningar för att uppväga dessa oönskade effekter. 

8. Parlamentet understryker, i syfte att främja regionernas konkurrenskraft, vikten av en 

”smart specialisering” av regioner. EU:s inre marknad kan bara komma till sin rätt i sin 

helhet om alla aktörer och regioner – inklusive små och medelstora företag i alla 

branscher, även den offentliga sektorn, den sociala ekonomin och medborgarna själva – är 

delaktiga. Likaså bör inte bara några få högteknologiska områden delta, utan alla 

EU:s regioner och varje medlemsstat, som var och en fokuserar på sina egna 

styrkeområden (”smart specialisering”) i Europa. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga den ”makroekonomiska 

konditionalitet” som nämns i debatten om unionens framtida regionalpolitik, vilken, om 

den inte genomförs på ett lämpligt sätt, skulle kunna leda till skadliga och verkningslösa 

påföljder för de potentiella stödmottagarna inom ramen för regionalpolitiken, det vill säga 

företag och EU-medborgare. 
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10. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen tänker se över bestämmelserna om 

offentlig upphandling så att de stämmer överens med EU:s mål och politik, förenkla 

rutinerna för framför allt små lokala och regionala myndigheter och göra det enklare för 

små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingsförfaranden. 

11. Europaparlamentet understryker att tjänster är en unik källa till den inre marknadens 

utveckling. Parlamentet framhåller att tjänstedirektivet är ett nödvändigt steg mot en 

verklig inre marknad för tjänster, och att införlivandeprocessen bör ske snarast möjligt och 

på ett transparent sätt. Kommissionen uppmanas att stödja de medlemsstater som har 

problem med eller upplever förseningar i genomförandet av tjänstedirektivet. Parlamentet 

understryker i synnerhet behovet av att säkerställa socialt och regionalt rättvis tillgång till 

tjänster av allmänt intresse, genom att till fullo utnyttja möjligheterna i Lissabonfördraget, 

och ta vederbörlig hänsyn till subsidiaritetsprincipen och de regionala och lokala 

myndigheternas rätt till lokalt självstyre. 

12. Europaparlamentet betonar att en tillräckligt finansierad regionalpolitik för perioden efter 

2013 är en förutsättning för den inre marknaden och att dess budget under inga 

omständigheter får vara mindre än den som gäller för den innevarande 

perioden 20072013. 

13. Europaparlamentet understryker möjligheterna för EU:s regioner att spela en viktig roll 

för att hjälpa kommissionen i dess strävan att skapa en digital inre marknad. Parlamentet 

betonar i detta sammanhang den vikt som bör fästas vid att använda de medel som står till 

förfogande för EU:s regioner för att råda bot på deras bristande utveckling när det gäller 

e-handel och e-tjänster, som kan vara viktiga källor för framtida tillväxt i regionerna. 

En inre marknad för européer 

14. Europaparlamentet anser att territoriellt samarbete (inklusive europeiska grupperingar för 

territoriellt samarbete och makroregionala strategier) är avgörande för att man ska kunna 

undanröja synliga och osynliga inre gränser inom den inre marknaden och att 

vidareutveckla denna, genom att bland annat utnyttja den fulla potentialen hos 

gränsöverskridande, konkurrenskraftiga kluster. Parlamentet framhåller vikten av att 

stärka detta sammanhållningspolitiska mål och efterlyser i detta sammanhang en ökning 

av budgeten för territoriellt samarbete efter 2013 för att främja samarbete över 

nationsgränserna på flera nivåer, säkra en samstämd utveckling i gränsregionerna, samt, 

mer allmänt, bättre utnyttja möjligheterna till territoriellt samarbete. Tillgången till 

EU-medel för regionalt samarbete bör förenklas så att det blir lättare för bland annat 

privata aktörer att delta. 

15. Europaparlamentet påminner om nödvändigheten av att inom ramen för den integrerade 

politik som EU för ta hänsyn till situationen i regioner med territoriella särdrag, särskilt i 

de yttersta randområden i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, för att göra det möjligt för dessa regioner, deras företag, arbetskraft och 

medborgare att integreras fullt ut på EU:s inre marknad och på så sätt kunna dra nytta av 

den fullt ut. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att gå vidare med samt vidareutveckla 

särskilda bestämmelser för dessa regioner. Parlamentet påminner om nödvändigheten av 

att inrätta den europeiska åtgärdsplan för utvidgat grannskap som anges i kommissionens 

meddelande KOM(2004)0343, i syfte att komplettera regionernas integration på den inre 
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marknaden. Parlamentet anser avslutningsvis att förslagen i kapitlet ”Stärkt solidaritet på 

den inre marknaden” bör utökas och stärkas, och att särskild hänsyn bör tas till den inre 

marknadens inverkan på de mest missgynnade regionerna så att man kan föregripa och 

stödja anpassningsåtgärderna i dessa regioner. 

16. Europaparlamentet välkomnar det föreslagna införandet av en stadga för europeiska 

stiftelser och noterar att kommissionen åtagit sig att lägga fram en förordning före 

utgången av 2011. Parlamentet efterlyser en stadga för europeiska föreningar för att 

främja gränsöverskridande medborgarinitiativ och bidra till en utveckling av ett 

gränsöverskridande EU-medlemskap. 

Styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden 

17. Europaparlamentet uppskattar kommissionens strategi för styrelseformer på olika nivåer 

och dess ökade insatser för att göra allmänheten delaktig i samrådsprocesserna. 

Parlamentet betonar att denna strategi vederbörligen bör tillämpas inom EU:s samtliga 

politikområden med delad behörighet, inbegripet sammanhållningspolitiken. En sådan 

strategi är nödvändig för att säkerställa en verklig medverkan i beslutsfattandet från 

regionala och lokala politiska och ekonomiska aktörer. Det är viktigt att i dessa samråd ta 

hänsyn till de lokala och regionala myndigheternas nya särskilda roll eftersom det är de 

som tillämpar EU:s bestämmelser. Parlamentet betonar att regionala och lokala 

myndigheter i större mån än tidigare bör involveras i uppbyggnaden av den inre 

marknaden, i enlighet med principerna om subsidiaritet och partnerskap, under alla skeden 

av beslutsprocessen. För att betona denna decentraliserade strategi föreslår parlamentet att 

en territoriell pakt för lokala och regionala myndigheter i fråga om Europa 2020-strategin 

ingås i varje medlemsstat, i syfte att åstadkomma ett större egenansvar i samband med 

genomförandet av Europa 2020-strategin. Parlamentet anser avslutningsvis att lokala och 

regionala myndigheter skulle kunna delta i utvecklandet och utvidgningen av 

informationssystemet för den inre marknaden efter en grundlig utvärdering av vilka 

fördelar och nackdelar en sådan utvidgning av systemet skulle kunna innebära. 

18. Europaparlamentet välkomnar den roll som Regionkommittén spelat när det gällt att 

involvera lokala och regionala aktörer i diskussionen om inremarknadsakten. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att fortsätta att involvera parlamentet och Regionkommittén och 

att i nära samarbete med dem fortlöpande följa de potentiella och faktiska konsekvenserna 

för regionerna av att den inre marknaden fördjupas. Parlamentet välkomnar därför tanken 

om ett forum för den inre marknaden. 
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