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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att man måste dra lärdomar av dels efterhandsutvärderingen av 
befintlig lagstiftning, dels en analys av relevant rättspraxis från EU-domstolen, och hålla 
en lämplig diskussion om de strategiska valmöjligheterna inom ett visst politikområde 
innan ny lagstiftning föreslås.

2. Europaparlamentet betonar att grundliga konsekvensbedömningar behövs som en 
förutsättning för högkvalitativ lagstiftning och korrekt införlivande, tillämpning och 
verkställighet.

3. För att kunna göra en objektiv konsekvensbedömning måste kommissionen enligt 
Europaparlamentets åsikt systematiskt höra samtliga berörda parter, inklusive små och 
medelstora företag och konsumentskyddsorganisationer.

4. Europaparlamentet betraktar konsekvensbedömningar som ”levande dokument” som utgör 
en del av lagstiftningsprocessen. Det är viktigt att garantera tillräcklig flexibilitet så att 
ytterligare konsekvensbedömningar kan genomföras under lagstiftningsprocessen.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera att konsumentskyddskrav 
beaktas genom att man ser till att konsekvensbedömningarna undersöker förslagens 
tänkbara följder för konsumenterna och deras ekonomiska, sociala och miljömässiga 
följder. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att konsekvensbedömningar 
innehåller en meningsfull bedömning av förslagens sociala konsekvenser.

7. Europaparlamentet välkomnar att kommissionens nya riktlinjer för 
konsekvensbedömningar innehåller ett åtagande om att undersöka förslagens tänkbara 
följder för små och medelstora företag.

8. Europaparlamentet betonar behovet av att förbättra konsekvensbedömningsnämndens 
arbete genom att man ser till att kommissionens experter på alla berörda områden och 
Europaparlamentet finns företrädda.

9. Europaparlamentet uppmuntrar alla sina utskott att, innan de behandlar ett förslag till 
lagstiftning, föra en fördjupad diskussion med kommissionen om 
konsekvensbedömningen.


