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6.4.2016 A8-0278/2 

Ändringsförslag  2 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Den inre marknaden är ett centralt 

verktyg för att åter få fart på den 

ekonomiska tillväxten och skapa 

sysselsättning i EU. 

A. Den inre marknaden är ett centralt 

verktyg för att åter få fart på en hållbar 

socioekonomisk tillväxt och skapa 

sysselsättning i EU. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/3 

Ändringsförslag  3 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att en bättre 

reglering av den inre marknaden både bör 

prioriteras av och ses som ett delat ansvar 

för EU:s institutioner. Parlamentet anser att 

en bra lagstiftning ska gynna medborgarna 

och bör bidra till att stimulera 

konkurrenskraft, arbetstillfällen och tillväxt 

och utveckla små och medelstora företag 

samtidigt som den tillhandahåller en hög 

konsumentskyddsnivå, samt att den måste 

utformas på ett sätt som stimulerar 

snarare än skadar den europeiska 

ekonomin. 

2. Europaparlamentet anser att en bättre 

reglering av den inre marknaden både bör 

prioriteras av och ses som ett delat ansvar 

för EU:s institutioner. Parlamentet anser att 

en bra lagstiftning ska gynna medborgarna 

och bör bidra till att stimulera 

konkurrenskraft, arbetstillfällen och tillväxt 

och utveckla små och medelstora företag 

samtidigt som den tillhandahåller en hög 

skyddsnivå för arbetstagare och 

konsumenter. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/4 

Ändringsförslag  4 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet betraktar begreppet 

”bättre reglering” som relevant inom ramen 

för hela det politiska arbetet, där alla delar 

bidrar till en effektiv och ändamålsenlig 

reglering. Parlamentet anser därför att 

specifika indikatorer för att mäta huruvida 

lagstiftningen är framgångsrik bör 

införlivas redan i den inledande 

konsekvensbedömningen och användas 

genom hela den politiska cykeln, inklusive 

vid genomförandet av lagstiftningen när 

den träder i kraft. 

3. Europaparlamentet betraktar begreppet 

”bättre reglering” som relevant inom ramen 

för hela det politiska arbetet, där alla delar 

bidrar till en effektiv och ändamålsenlig 

reglering. Parlamentet anser därför att 

specifika socioekonomiska och 

miljömässiga indikatorer för att mäta 

huruvida lagstiftningen är framgångsrik 

bör införlivas redan i den inledande 

konsekvensbedömningen och användas 

genom hela den politiska cykeln, inklusive 

vid genomförandet av lagstiftningen när 

den träder i kraft. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/5 

Ändringsförslag  5 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att 

subsidiaritetsprincipen måste utgöra 

utgångspunkten för utformningen av 

politiken för att understryka det 

europeiska mervärdet i styrningen av den 

inre marknaden. 

5. Europaparlamentet anser att 

subsidiaritetsprincipen bör betona det 

europeiska mervärdet i styrningen av den 

inre marknaden. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/6 

Ändringsförslag  6 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet noterar att de 

tidsfrister som gäller för 

subsidiaritetsmekanismen inte alltid ger 

parlamentet tillräckligt mycket tid för att 

ingående kunna hinna med att undersöka 

aspekter som rör genomförande, 

samstämmighet med befintlig lagstiftning 

och andra praktiska frågor. Parlamentet 

anser därför att parlamenten själva bör 

spela en mer aktiv roll, särskilt i 

samrådsprocesserna. 

6. Europaparlamentet anser att de 

nationella parlamenten bör ges tillräckligt 

mycket tid för att ingående undersöka 

aspekter som rör genomförande, 

samstämmighet med befintlig lagstiftning 

och andra praktiska frågor i anslutning till 

EU-lagstiftningen. Parlamentet anser 

därför att de nationella parlamenten själva 

bör spela en mer aktiv roll, särskilt i 

samrådsprocesserna. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/7 

Ändringsförslag  7 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

institutionerna bör arbeta tillsammans för 

att se till att proportionalitetsprincipen 

återspeglas i utarbetandet av den relevanta 

lagstiftningen. Vidare anser parlamentet att 

processen bör leva upp till målen om 

enkelhet, öppenhet, samstämmighet och 

respekt för de grundläggande rättigheterna. 

7. Europaparlamentet anser att 

proportionalitetsprincipen är viktig i 

utarbetandet av den relevanta 

lagstiftningen. Vidare anser parlamentet att 

processen bör leva upp till målen om 

enkelhet, öppenhet, samstämmighet och 

respekt för de grundläggande rättigheterna. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/8 

Ändringsförslag  8 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och rådet att tillsammans 

med parlamentet reflektera över hur man 

på bästa sätt kan se till att förenkling blir 

en fortlöpande process, eftersom insatser 

på dessa områden gynnar konsumenterna 

och de små och medelstora företagen. 

8. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och rådet att tillsammans 

med parlamentet reflektera över hur man 

på bästa sätt kan se till att förenkling blir 

en fortlöpande process, eftersom insatser 

på dessa områden gynnar konsumenterna, 

arbetstagarna och de små och medelstora 

företagen. 

Or. en 



 

AM\1091317SV.doc  PE579.872v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.4.2016 A8-0278/9 

Ändringsförslag  9 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet anser att 

konsekvensbedömningar, för att de ska 

vara effektiva verktyg, bör grundas på 

övergripande, objektiva och fullständiga 

upplysningar och fakta och bör omfatta alla 

alternativ som har en betydande inverkan 

eller är politiskt viktiga. När 

konsekvensbedömningarna görs bör man 

även ta hänsyn till de utvärderingar som 

gjorts av befintlig lagstiftning inom samma 

sektor, och beakta hur väl ett nytt 

lagstiftningsinitiativ överensstämmer med 

annan politik och med EU:s allmänna mål. 

13. Europaparlamentet anser att 

konsekvensbedömningar, för att de ska 

vara effektiva verktyg, bör grundas på 

övergripande, objektiva och fullständiga 

upplysningar och fakta och bör omfatta alla 

alternativ som har en betydande inverkan 

eller är politiskt viktiga. När 

konsekvensbedömningarna görs bör man 

även ta hänsyn till de 

utvärderingsrapporter som gjorts av 

befintlig lagstiftning inom samma sektor, 

och beakta hur väl ett nytt 

lagstiftningsinitiativ överensstämmer med 

annan politik och med EU:s allmänna mål. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/10 

Ändringsförslag  10 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet beklagar att 

konsekvensbedömningar som åtföljer ett 

förslag som översänds till parlamentet 

fortfarande innehåller brister, vilket till 

exempel parlamentets enhet för 

förhandsbedömningar påpekat i sin analys 

av den konsekvensbedömning som åtföljer 

förslaget om att tillhandahålla 

radioutrustning på marknaden. 

14. Europaparlamentet beklagar att 

konsekvensbedömningar som åtföljer ett 

förslag som översänds till parlamentet 

fortfarande innehåller brister, vilket 

parlamentets enhet för 

förhandsbedömningar i vissa fall har 

påpekat.  

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/11 

Ändringsförslag  11 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet betonar att sådana 

samråd med berörda parter bör vara så 

inkluderande som möjligt, och att de i 

synnerhet bör involvera små och 

medelstora företag, mikroföretag och 

organisationer från det civila samhället. 

28. Europaparlamentet betonar att sådana 

samråd med berörda parter bör vara så 

inkluderande som möjligt, och att de i 

synnerhet bör involvera små och 

medelstora företag, mikroföretag, 

arbetstagarrepresentanter och 

organisationer från det civila samhället. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/12 

Ändringsförslag  12 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Med tanke på att kommissionen strävar 

efter att minska antalet 

lagstiftningsärenden anser 

Europaparlamentet att detta kommer att 

möjliggöra ökad koncentration på politiska 

initiativ och ge mer tid åt fördjupad 

reflektion, något som kan användas för att 

förbättra berörda intressenters delaktighet. 

31. Med tanke på att kommissionen strävar 

efter att minska antalet 

lagstiftningsärenden anser 

Europaparlamentet att detta kommer att 

möjliggöra ökad koncentration på politiska 

initiativ och ge mer tid åt fördjupad 

reflektion, något som kan användas för att 

förbättra berörda intressenters, 

civilsamhällets, konsumenters och 

arbetstagares delaktighet. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/13 

Ändringsförslag  13 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet anser att man bör 

klargöra vad överreglering innebär och att 

kraftigare åtgärder behövs för att 

identifiera fall av överreglering, som 

medför utmaningar och extra kostnader 

som privatpersoner och företag ställs inför 

när de försöker förstå och tillämpa 

lagstiftning som stiftats på EU-nivå. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

i genomförandedokumenten klargöra och 

identifiera vad som är resultatet av EU-

lagstiftning och vad som är nationella 

krav. Parlamentet vill påminna om att 

medlemsstaterna kan tillämpa strängare 

normer i de fall då EU-lagstiftningen 

endast föreskriver en minsta 

harmonisering. 

35. Europaparlamentet anser att man bör 

klargöra hur direktiv ska införlivas 

korrekt för att undvika extra kostnader för 

privatpersoner och företag.  Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att i 

genomförandedokumenten klargöra att de 

åtgärder som valts på nationell nivå 

motsvarar direktiven. Parlamentet vill 

påminna om att medlemsstaterna kan 

tillämpa strängare normer i de fall då EU-

lagstiftningen endast föreskriver en minsta 

harmonisering. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/14 

Ändringsförslag  14 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet anser att tjänster 

som Solvit och Solvit Plus är användbara 

lågkostnadsalternativ till rättsliga åtgärder. 

Parlamentet noterar att endast 4 procent av 

konsumenterna och företagen känner till 

sådana verktyg och att sådana tjänster 

utnyttjas mycket sällan i dagsläget. För att 

lösa detta problem uppmanar parlamentet 

därför kommissionen och medlemsstaterna 

att öka medvetenheten om sådana verktyg 

ytterligare när man undersöker huruvida de 

resultat eller svar som dessa verktyg 

genererar är användbara för användarna. 

Kommissionen uppmanas vidare att arbeta 

för bättre samarbete mellan de olika 

stödtjänsterna som t.ex. Ditt Europa och 

Solvit för att öka 

användartillfredsställelsen.  

43. Europaparlamentet anser att tjänster 

som Ditt Europa, Ditt Europa – 

Rådgivning, Europeiska nätverket för 

arbetsförmedlingar, nätverket för 

konsumentskyddssamarbete, de 

gemensamma kontaktpunkterna, Solvit, 

Solvit Plus samt alternativ tvistlösning och 

tvistlösning online är användbara 

lågkostnadsalternativ till rättsliga åtgärder. 

Parlamentet noterar att endast 4 procent av 

konsumenterna och företagen känner till 

sådana verktyg och att sådana tjänster 

utnyttjas mycket sällan i dagsläget. För att 

lösa detta problem uppmanar parlamentet 

därför kommissionen och medlemsstaterna 

att öka medvetenheten om sådana verktyg 

ytterligare när man undersöker huruvida de 

resultat eller svar som dessa verktyg 

genererar är användbara för användarna. 

Kommissionen uppmanas vidare att arbeta 

för bättre samarbete mellan de olika 

stödtjänsterna som t.ex. Ditt Europa och 

Solvit för att öka 

användartillfredsställelsen. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/15 

Ändringsförslag  15 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 64 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

64. Europaparlamentet välkomnar den 

regelbundna översynsperioden och 

införandet av sektorsspecifika analyser 

genom Refit-programmet, vars slutmål bör 

vara att förbättra kvaliteten på och förenkla 

EU:s lagstiftning, så att lagstiftningen 

bättre motsvarar medborgarnas och 

företagens behov, med särskild inriktning 

på mikroföretag och små och medelstora 

företag. 

64. Europaparlamentet noterar den 

regelbundna översynsperioden och 

införandet av sektorsspecifika analyser 

genom Refit-programmet, vars slutmål bör 

vara att förbättra kvaliteten på och förenkla 

EU:s lagstiftning, så att lagstiftningen 

bättre motsvarar medborgarnas och 

företagens behov, med särskild inriktning 

på mikroföretag, små och medelstora 

företag, arbetstagare och konsumenter. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/16 

Ändringsförslag  16 

Christel Schaldemose med flera 

 

Betänkande A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

2015/2089(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 66 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

66. Europaparlamentet noterar att 

lagstiftningens sammanlagda kostnader 

ofta utgör ett hinder för att i synnerhet små 

och medelstora företag ska kunna delta på 

den inre marknaden. Parlamentet 

välkomnar därför kommissionens åtagande 

att utreda denna fråga, men betonar att en 

sådan analys bör syfta till att avlägsna 

hinder för tillträde till marknaden och 

garantera alla aktörer en rättvis konkurrens. 

66. Europaparlamentet noterar att 

lagstiftningens sammanlagda kostnader 

ofta utgör ett hinder för att i synnerhet små 

och medelstora företag ska kunna delta på 

den inre marknaden. Parlamentet 

välkomnar därför kommissionens åtagande 

att utreda denna fråga, men betonar att en 

sådan analys bör syfta till att avlägsna 

hinder för tillträde till marknaden och 

garantera alla aktörer en rättvis konkurrens 

samtidigt som hänsyn tas till sociala och 

miljömässiga mål. 

Or. en 

 

 


