Regeringens prioriteringar 2019–2024

EU:S INRE MARKNAD

– en gemensam framgång för Europa
Fri rörlighet för varor och tjänster,
en digital inre marknad och standardisering

Montage av foton tagna av Kristian Pohl

EU:s inre marknad
– en gemensam framgång för Europa

inre marknaden är oftast dit svenska företag vänder sig först när de vill
exportera och växa internationellt.
Betydande resultat har uppnåtts med EU:s inre marknad de senaste
25 åren men utmaningar kvarstår och dessa vill vi bemöta. Regeringen vill
därför arbeta för en bättre och mer integrerad inre marknad under de

Med över 500 miljoner konsumenter och 24 miljoner företag är den inre marknaden världens största marknadsplats. Den fria rörligheten för varor, tjänster,
personer och kapital har varit betydande för EU:s och Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. Mer än 70 procent av svensk export går till

kommande fem åren. Vi vill se en förbättring av den fria rörligheten för tjänster,
en fortsatt anpassning till digitaliseringen och att den inre marknaden omsätts
bättre i praktiken. Det är bra för Sverige, för våra konsumenter och företag
och för Europas konkurrenskraft.

länder på den inre marknaden och 80 procent av importen kommer härifrån.
Sveriges export till EU understöder omkring 730 000 jobb i Sverige och den
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STEFAN LÖFVEN, Statsminister

ANNA HALLBERG, Utrikeshandelsminister
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EU:s inre marknad är
betydelsefull för Sverige
Sverige är, med sina 10 miljoner invånare, ett jämförelsevis
litet land. Samtidigt är Sverige ett av världens mest konkurrenskraftiga och globaliserade länder. Vårt medlemskap i EU har
lagt grunden för en ökad utrikeshandel och spelat en stor positiv
roll för såväl den ekonomiska tillväxten och välfärden som för
svenska företag och konsumenter.
Sveriges handel med varor och tjänster har mer än fördubblats sedan år
1995 när Sverige gick med i EU. Mellan 1995 och 2018 ökade vår varuexport
till EU:s inre marknad med 158 procent (606 miljarder kronor). Tjänsteexporten
till EU ökade med 121 procent (235 miljarder kronor) mellan 2005 och 2018.

FÖR FÖRETAG: Slopade tullkostnader, mindre administration och harmoniserade regler innebär nya affärsmöjligheter på nya marknader inom EU. Många
exportföretag börjar sin resa i Sverige, på en relativt liten hemmamarknad, och kan
successivt växa genom ökad export till EU för att slutligen nå kunder i hela världen.

FÖR ARBETSTAGARE: Den inre marknaden skapar konkurrenskraftiga
arbetstillfällen i Sverige och resten av EU. Undantaget från krav på arbetsvisum
för EU-medborgare ger arbetstagare möjlighet att jobba i hela EU.

FÖR KONSUMENTER: Den inre marknaden skapar ett ökat utbud av
varor och tjänster till lägre priser och högre kvalitet. Med gemensamma höga
standarder blir fler varor också säkra för konsumenten. Samtidigt bidrar EU
till ett starkt konsumentskydd på den inre marknaden.

FÖR EKONOMIN: Den inre marknadens ekonomiska integration stimulerar
fler investeringar och stärker tillväxten i Sverige och resten av EU. Det möjliggör
ett starkare samhälle.
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Regeringens prioriteringar
för den inre marknaden
– Gör den inre marknaden till en huvudprioritering
Den inre marknaden är en av EU:s största framgångar. Med över
500 miljoner konsumenter och 24 miljoner företag är den inre
marknaden världens största marknadsplats och har varit betyd
elsefull för Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning.*
EU är en viktig marknad för Sverige och har en direkt och stor påverkan på
Sveriges internationella konkurrenskraft. Arbetet för att stärka handeln på EU:s
inre marknad behöver ständigt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar
samtidigt som existerande regelverk också måste efterlevas. Studier visar att
det finns betydande effektivitetsvinster, motsvarande 600 miljarder euro, om
reglerna på den inre marknaden upprätthålls och omsätts bättre i praktiken.
I syfte att stärka EU:s globala konkurrenskraft och handelssamarbetet inom
unionen, vill regeringen att den inre marknaden ska vara en huvudprioritering
under kommande år.

REGERINGEN VILL:
•

ta ett samlat grepp om den inre marknaden och de fyra friheterna (varor,
tjänster, personer och kapital) eftersom de är ömsesidigt beroende av varandra.

•

att den inre marknaden ska fungera bättre i praktiken och att genomförandet
samt efterlevnaden av gällande regelverk ska förbättras.

•

främja en flexibel standardisering som möjliggör innovation och bibehåller
tillträdet till globala marknader.

•

att den inre marknaden utvecklas utifrån användarna – medborgare och
företag – och att fokus läggs på det som gör störst skillnad för dem.

•

att den inre marknaden blir till fördel för alla. De arbetstillfällen som skapas
måste vara rättvisa, utan konkurrens med sämre löner eller arbetsvillkor.

•

att jämställdhetsperspektivet säkerställs genom att jämställdhetsanalyser tas
fram när nya lagstiftningsförslag presenteras på den inre marknaden.
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*Europeiska Kommissionen 2018.

I november 2018 presenterade Europeiska kommissionen
meddelandet ”Den inre marknaden i en värld som förändras
– En unik tillgång som kräver ett nytt politiskt åtagande”. Riksdagens näringsutskott granskade meddelandet och kom med ett utlåtande, vilket blev föremål för en debatt i kammaren den 13 mars 2019.
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Förbättra den fria
rörligheten för tjänster

ande tjänstehandel hänger samman med möjligheten att arbeta i en annan
medlemsstat. Studier visar att minskade yrkesregleringar kan bidra till lägre
konsumentpriser och ökad marknadsdynamik. Givet tjänstesektorns betydelse
anser regeringen att rörligheten för tjänster ska prioriteras.

Idag står tjänstesektorn för 70 procent av EU:s samlade produktion.

REGERINGEN VILL:

Cirka 76 procent av alla företag i EU är tjänsteföretag och dessa
sysselsätter över två tredjedelar av alla yrkesverksamma inom EU.*

•

att efterlevnaden av existerande regelverk så som tjänstedirektivet ska
förbättras genom att oproportionerliga hinder tas bort, till exempel krav
på viss juridisk form eller visst aktieinnehav.

•

att antalet reglerade yrken i medlemsstaterna ska minska genom en bättre
tillämpning av yrkeskvalifikationsdirektivet och ett gediget genomförande
av det nya direktivet om proportionalitetsprövning vid yrkesreglering.

•

att tjänsteleverantörers möjligheter att verka inom EU ska utökas genom
en stärkt tillämpning av principen att EU:s medlemsländer ömsesidigt ska
erkänna varandras tjänster och genom administrativa förenklingar.

Resor, affärs- och transporttjänster samt tele-, data- och informationstjänster
är exempel på några av de vanligaste tjänster som dagligen rör sig över gränsen
mellan Sverige och EU.
Tjänstesektorns betydelse för EU:s ekonomi ökar konstant men trots detta
rör sig endast 20 procent av tjänstehandeln över gränserna inom EU. Detta
motsvarar fem procent av EU:s samlade BNP.* Starkt sammankopplat med
tjänsters rörlighet är rörligheten för yrkesutövare eftersom gränsöverskrid

Om kvarvarande hinder för tjänsters fria rörlighet på den inre marknaden togs
bort skulle Sverige få en kraftig BNP-tillväxt. På ett år uppskattas svensk BNP kunna
öka med 2 procentenheter eller knappt 100 miljarder kronor. Källa: Copenhagen Economics report 2018.
*Eurostat, 2016.
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Stärk den fria
rörligheten för varor

”Vi är problemlösare och vi bidrar till att ge förutsättningar för fri handel.
[…] Standarder är en stor del av det som har gjort den inre marknaden till
en succé. Det är så vi gemensamt kommer överens om hur produkter ska
vara säkra och hälsosamma och miljöriktiga på den inre marknaden.”
STINA WALLSTRÖM, styrelseordförande i Sveriges Standardiseringsförbund

Under 2017 var handeln med varor inom EU tre gånger
så stor som handeln med tjänster.
Vägfordon, maskiner, skogsvaror samt el- och teleutrustning är exempel på
varor där Sverige har såväl en betydande export som import från länder
inom EU. Handelsflödet för varor inom EU är fortfarande oerhört viktigt för
unionens ekonomiska tillväxt trots tjänstesektorns snabbt ökande betydelse. En fungerande rörlighet för varor bygger till stor del på att det finns ett
förtroende mellan medlemsstaterna, samt mellan medlemsstaterna och
Europeiska kommissionen. Regeringen anser därför att det är viktigt att de
verktyg och principer som möjliggör att varor kan röra sig fritt mellan EU:s
medlemsländer underhålls och inte tas för givna.

REGERINGEN VILL:
•

att de funktioner och administrativa förfaranden som följer av
existerande regelverk stärks, att åtgärder som säkerställer EU:s
regler om kvalitetskrav och normer prioriteras samt att EU:s ramverk
för framtida produktlagstiftning används på ett enhetligt sätt.

•

att tillämpningen av det europeiska anmälningsförfarandet för varor
förbättras för att motverka att nationella regler som otillbörligt hindrar
den fria rörligheten antas.

•

att eventuella glapp i varulagstiftningen som riskerar att hämma
utvecklingen av ny teknologi, till exempel 3D printing, ska åtgärdas.

Tjänstesektorns ökade
betydelse kan illustrerasmed en så enkel dagligvara
som en limpa bröd. För att producera och leverera en limpa
bröd behövs upp till 30 olika
tjänster. Tjänsterna utgör cirka
72 procent av det slutliga priset.
Källa: Copenhagen Economics report 2018.
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Fortsätt anpassa
den inre marknaden
till digitaliseringen
Sverige är ett av EU:s mest digitaliserade länder och det finns
mycket att vinna på en fortsatt anpassning till de nya förutsättningar
för handel som digitaliseringen skapar.
Digitaliseringen förändrar våra handels- och konsumtionsmönster. I kombination med annan möjliggörande teknik håller digitaliseringen på att radikalt
ändra vårt sätt att utforma, producera, kommersialisera och generera värde
från produkter och tjänster. Digitaliseringen är gränsöverskridande till sin
natur, och är därmed en möjliggörare av en mer gränsöverskridande handel
och en mer integrerad inre marknad. Utvecklingen går mycket fort, vilket
ställer särskilda krav på lagstiftningen.

REGERINGEN VILL:
•

att den inre marknaden ska fortsätta anpassas och uppdateras i förhållande
till den digitala ekonomin. Digitaliseringen är horisontell till sin natur och
behöver därför genomsyra hela inre marknadspolitiken.

•

att den sammantagna effekten av den nuvarande strategin för en digital inre
marknad utvärderas, för att nästa steg i arbetet ska kunna identifieras.

•

att särskilt fokus riktas på, i fråga om dataekonomi och datadelning,
möjliggörande av ny teknik, digital delaktighet och digital kompetens,
informationssäkerhet, e-förvaltning och möjliggörande infrastruktur.

•

att Sverige ska, tillsammans med andra EU-länder som ligger i framkant,
vara en stark pådrivare i anpassningen till digitaliseringen.
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Mer om EU:s
inre marknad

”Att förbättra EU:s inre marknad är en viktig prioritering för mig.
Det behövs initiativ och åtgärder för att våra företag och konsumenter
i större utsträckning ska kunna utnyttja de möjligheter som den inre
marknaden erbjuder.”
ANNA HALLBERG, Utrikeshandelsminister

EU:S INRE MARKNAD
EU:s inre marknad består av EU:s medlemsländer samt EES-länderna
Norge, Island och Liechtenstein. Mellan dessa länderna ska varor, tjänster,
personer och kapital kunna röra sig fritt utan att hindras av tullar, avgifter,
diskriminering eller nationella krav.

KOMMERSKOLLEGIUM
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för EU:s inre marknad och
tillhandahåller information om vilka regler som gäller för tjänste- och
varuverksamhet i Sverige. Hit kan också medborgare och företag vända sig
för att få hjälp med att lösa problem som uppstått när myndigheter inte
har tillämpat EU-lagstiftningen på rätt sätt. Myndigheten granskar förslag till
svenska regleringar kring varor och tjänster, och hanterar dessutom svenska
synpunkter på andra EU-länders nya regelverk i syfte att motverka handelshinder. Läs mer på www.kommers.se

LÄS MER OM EU:S INRE MARKNAD
www.regeringen.se/sverige-i-eu/
www.regeringen.se/sverige-i-eu/eu-representationen/
www.kommers.se
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