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Kommissionen vill tacka riksdagen för dess utlåtande om meddelandet Att förbättra den inre 
marknaden - bättre möjligheter för individer och företag (Strategi för den inre marknaden) 
{COM(2015) 550 final}.

Kommissionen delar riksdagens åsikt att en välfungerande inre marknad är av största vikt för 
att stärka EU:s konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning, och välkomnar riksdagens stöd 
för de övergripande mål som nämns i meddelandet, det vill säga att överbrygga 
handelshinder, förhindra att nya hinder uppstår och säkerställa att den inre marknadens 
potential används till fullo.

Den inre marknaden är en av EU:s största framgångar. Genom att låta människor, tjänster, 
varor och kapital röra sig friare i världens största ekonomi med en BNP på 14 biljoner euro 
erbjuder den inre marknaden både enorma möjligheter för de europeiska företagen och 
större valfrihet och lägre priser för konsumenterna. Den ger medborgarna möjlighet att resa, 
bo, arbeta och studera var de vill i unionen. Men tyvärr går det inte alltid att utnyttja dessa 
möjligheter. Ibland är reglerna för den inre marknaden inte är kända, ibland genomförs inte 
och ibland kommer andra hinder i vägen. Den inre marknaden behöver också utvecklas så att 
innovativa idéer och affärsmodeller kan förverkligas.

Därför har kommissionen beslutat att göra en fördjupad och mer rättvis marknad till en av 
sina tio prioriteringar, samt att anta strategin för den inre marknaden för att hantera de 
problem som nämnts. Detta ligger i linje med kommissionens övriga mål som redovisas i 
kommissionens arbetsprogram. Strategin för den inre marknaden kompletterar 
investeringsplanen för Europa och är en uppföljning till strategin för den digitala inre 
marknaden och kapitalmarknadsunionen.

Vad gäller de mer tekniska frågorna i utlåtandet hänvisar vi till bilagan.

Urban Ahlin 
Riksdagens talman 
SE-100 12 Stockholm



Detta svar bygger på det meddelande som kommissionen antog den 28 oktober 2015. 
Initiativen genomförs tillsammans med Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen hoppas att dessa klargöranden besvarar riksdagsdagens frågor och ser fram 
emot att fortsätta den politiska dialogen i framtiden.

Med vänlig hälsning

Frans Timmermans 
Förste vice ordförande
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BILAGA

Kommissionen har noggrant övervägt de frågor som riksdagen tar upp i sitt utlåtande och 
vill gärna ge följande förtydliganden.

Om tjänster och sränsöverskridande e-handel:

Kommissionen kommer att lansera ett lagstiftningsinitiativ för att införa tjänstepass med ett 
elektroniskt dokumentarkiv för att öka säkerheten och minska hindren för tjänsteleverantörer 
som vill expandera sin verksamhet till andra medlemsstater. Initiativet kan omfatta ingår 
lagstiftningsförslag för att undanröja rättsliga hinder som skillnader i juridisk form, krav på 
aktieägande, begränsningar för viktiga företagstjänster eller krav på byggföretags 
organisationsstruktur. Kommissionen kommer att ytterligare förbättra tjänsteleverantörers 
tillgång till konsulttjänster på nationell nivå och på EU-nivå genom att ge återkommande 
vägledning med konkreta reformbehov för specifika medlemsstater och yrken med 
omotiverade bestämmelser. Kommissionen kommer också att föreslå ett proportionalitetstest 
som medlemsstaterna kan använda när de ser över befintliga bestämmelser eller föreslår 
nya.

När det gäller gränsöverskridande e-handel utfärdade kommissionen ett meddelande1 den 
25 maj 2016 med en övergripande strategi för att skapa bättre förutsättningar för 
gränsöverskridande e-handel. Planen vill stimulera e-handeln genom att åtgärda geografisk 
blockering, sänka kostnaderna för försändelser till utlandet och öka konsumenternas 
förtroende genom bättre skydd och tillsyn.

Om den faktiska efterlevnaden:

Kommissionen håller med riksdagen om att vi först och främst måste se till att de åtgärder 
som redan införts genomförs av medlemsstaterna på ett riktigt sätt och i tid. Därför kommer 
kommissionen att fördjupa samarbetet med medlemsstaterna genom genomförandeplaner för 
ny viktigare lagstiftning, årlig dialog med varje medlemsstat om efterlevnaden och eventuellt 
utveckling av ett dataanalysverktyg med syfte att förbättra kontrollen av lagstiftningen på den 
inre marknaden. Dessutom kommer kommissionen att stärka och effektivisera 
problemlösningsverktygen för den inre marknaden, t. ex. Solvitnätverket, och att arbeta för att 
öka medvetenheten hos EU-invånarna och företagen om deras rättigheter.

Om små och medelstora företas och nystartade företas:

En av de främsta initiativen i strategin för den inre marknaden är att hjälpa små och 
medelstora företag och nystartade företag att få tillgång till finansiering. De små och 
medelstora företagen står redan i fokus för investeringsplanen för Europa. Exempelvis 
kommer en fjärdedel av garantierna från Europeiska fonden för strategiska investeringar 
(Efsi) att användas för att stödja innovativa småföretag och midcap-företag och för att ge 
nystartade företag bättre och snabbare tillgång till riskfinansiering. Dessutom lägger 
kapitalmarknadsunionen fram en rad åtgärder för att stödja riskkapital och 
riskkapitalfinansiering i EU. Mot bakgrund av detta, och som ett led i handlingsplanen för

COM(2016) 320 final.
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inrättandet av en kapitalmarknadsunion2, kommer kommissionen att tidigarelägga sina 
för slag för en europeisk riskkapitalfond som stöds med medel ur EU:s budget.

Om ambitiösa och konkreta åtsärder:

Strategin för den inre marknaden riktar in sig på praktiska åtgärder som hjälper små och 
medelstora företag och nystartade företag att växa och expandera, främjar innovation, 
öppnar för investeringar och ger makt åt konsumenterna. Åtgärderna kompletterar flera 
ambitiösa sektorsspecifika initiativ, t.ex. initiativen för att stärka och förbättra den inre 
marknaden för vägtransporter. De bygger på ekonomiska belägg och fokuserar på de 
hindren som är av störst ekonomisk betydelse. Vad gäller lagstiftningsåtgärderna kommer 
ytterligare konsekvensbedömningar att göras och dessa kommer sedan att ligga till grund för 
kommissionens slutliga beslut. Alla de föreslagna åtgärderna bygger på verkliga 
erfarenheter från europeiska medborgare och företag som verkar på den inre marknaden. 
Våra initiativ ska ge konkreta lösningar för att den inre marknaden ska fungera bättre på 

fältet och de kommer att gynna både konsumenter och företag. Samtliga initiativ kommer att 
ha genomförts senast vid slutet av 2017. De första förslagen som redan har genomförts gäller 
förebyggande av diskriminering på grund av nationalitet/bostadsort (25 maj), det 
gemensamma standardiseringsinitiativet (1 juni) och riktlinjerna för delningsekonomin (2 
juni).

2 COM(2015) 468 final.
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