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Landstingsstyrelsen

Yttrande över EU-kommissionens meddelande På väg mot en inre marknadsakt
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET
Utrikesdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig angående EUkommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt” med 50 förslag för att
stärka Europas konkurrenskraft och öka förtroendet för den inre marknaden bland
medborgarna.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att som yttrande till Utrikesdepartementet överlämna och i huvudsak åberopa landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, samt
att därutöver anföra följande.

Öppnandet av gränserna och upprättandet av den inre marknaden i januari 1993 kan
räknas till de viktigare tillväxtfaktorerna i Europa under de senaste två decennierna.
Den europeiska inre marknaden har skapat stora fördelar i vardagen för företag och
medborgare. Inte minst för Stockholms län har tjänstesektorns expansion varit viktig.
Sjukvård utgör en betydelsefull del av tjänstsektorn. Stockholmsregionen med sin
struktur med bland annat många olika vårdgivare kan få en ännu viktigare ställning i
framtiden.
Samtidigt finns det i vissa länder en minskande tilltro till EU och den inre marknaden. Det finns mot denna bakgrund ett behov att modernisera och men också effektivisera den inre marknaden. För att skapa det gemensamma europeiska engagemang
som efterlyses i rapporten krävs det mer av dialog med medlemsländernas medborgare, konsumenter, företag, ickestatliga organisationer m fl. Den nya strategin bör därför även innehålla en vidgad dialog om samsyn ska kunna nås kring hur Europas
konkurrenskraft ska kunna stärkas samtidigt som Europa ska möta framtidens utmaningar i form av tillväxt, nya jobb, social sammanhållning, säkerhet och miljö.
Bilagor
1 Utrikesdepartementets remiss
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Stockholms läns landsting ansvarar för att invånarna i Stockholms län har tillgång till
en kvalitativt god och väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Landstingets remissvar utgår från dessa ansvarsområden.
Landstingsstyrelsen anser att de fem mest angelägna förslagen i akten är följande:
•
•

•
•
•

Förslag nr 18. Kommissionen kommer under 2011 att anta ett lagstiftningsinitiativ om tjänstekoncessioner.
Förslag nr 22. Kommissionen kommer senast 2012 att lägga fram ett förslag till
beslut som syftar till att garantera ömsesidigt erkännande av elektroniska identifierings- och autentiseringssystem över hela EU samt en ändring av direktivet om
e-signaturer.
Förslag nr 25. Kommissionen förbinder sig att före 2011 anta ett meddelande
åtföljt av ett åtgärdspaket på området allmännyttiga tjänster.
Förslag nr 33. Under 2012 kommer kommissionen att föreslå lagstiftning som
reformerar systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer.
Förslag nr 48. Kommissionen kommer att stärka samråden och dialogen med det
civila samhället i samband med utarbetandet och genomförandet av lagstiftningen.

Avslutningsvis anser landstingsstyrelsen att förslag nr 7 om en vitbok om transportpolitiken samt nr 26 om en översyn av gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det
transeuropeiska transportnätet, är angelägna åtgärder. Det är viktigt att undanröja
hinder mellan olika transportslag och mellan nationella transportsystem. Transportinfrastrukturen är en förutsättning för en fungerande europeisk inre marknad och ska
främja tillväxt och utveckling på ett hållbart sätt.

Torbjörn Rosdahl

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Utrikesdepartementet har den 23 november 2010 (bilaga) berett landstinget möjlighet att lämna kommentarer och synpunkter på förslaget till en inre marknadsakt.

Lanstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 21 december 2010 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att som yttrande till Utrikesdepartementet överlämna direktörens utlåtande.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2011.

