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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att effektiva verktyg för bättre lagstiftning som fullt ut 
beaktar subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna är viktiga för en välfungerande, 
konkurrenskraftig och hållbar inre marknad. Parlamentet understryker att lagstiftningen, 
för att gagna konsumenter och små och medelstora företag, bör vara balanserad, tydlig, 
heltäckande, inkluderande och i förekommande fall baserad på nödvändiga 
vetenskapliga belägg. Parlamentet påpekar att lagstiftningen bör vara effektiv när det 
gäller de önskade resultaten och säkerställa att alla berörda parter lätt kan förstå den och 
sina rättigheter och skyldigheter.

2. Europaparlamentet upprepar att på en motståndskraftig inre marknad bör sådana mål 
som förbättrad konkurrenskraft, digitalisering, hållbarhet och konsumentskydd stödjas 
av en ökad användning av granskningsinstrument. Parlamentet välkomnar 
användningen av sådana instrument som programmet om lagstiftningens 
ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) och nämnden för 
lagstiftningskontroll. Parlamentet påpekar att granskningsinstrumenten kan stödjas och 
förbättras ytterligare genom andra verktyg, såsom Fit for Future-plattformen (F4F) eller 
andra sådana särskilda plattformar. Parlamentet betonar att sådana instrument i 
möjligaste mån bör ta hänsyn till effekterna av ovannämnda mål på ett kvantitativt och 
kvalitativt sätt, inbegripet ekonomiska och sociala aspekter och kostnaderna för 
utebliven harmonisering på EU-nivå. Parlamentet betonar att det bör involveras i 
granskningsprocesserna.

3. Europaparlamentet understryker att särskilt små och medelstora företag kommer att 
fortsätta att drabbas av allvarliga återverkningar till följd av covid-19-pandemin och 
andra oförutsedda händelser som får allvarlig ekonomiska konsekvenser, och att de 
kommer att behöva riktat stöd och mer flexibilitet för att snabbt kunna reagera på de 
ständigt föränderliga kraven i vår ekonomi. Parlamentet påpekar att följande viktiga 
element bör beaktas i samband med den interna lagstiftningsprocessen: förenkling av 
administrativa förfaranden för att undvika omotiverade och onödiga bördor; principerna 
”tänka småskaligt först” och ”en in och en ut”, som inte bör användas för att automatiskt 
upphäva lagstiftning, och inte heller bör de bidra till att sänka de skyddsnormer som 
redan har uppnåtts för konsumenter och företag; samordningsinsatser på unionsnivå och 
nationell nivå när det gäller genomförande och efterlevnad; främjande av ett samhälle 
som värdesätter entreprenörskap i linje med värdena i en social marknadsekonomi med 
hög konkurrenskraft; en hög konsumentskyddsnivå.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas nationella och regionala myndigheter 
och berörda aktörer att, med hjälp av de verktyg som tillhandahålls på EU-nivå och 
genom relevanta branschorganisationer, bli mer delaktiga i EU-lagstiftningens 
subsidiaritets- och proportionalitetskontroller och bedömningar av den administrativa 
bördan i ett tidigt skede av beslutsprocessen. Parlamentet välkomnar de synpunkter som 
mottagits från de nationella parlamenten om initiativ som rör lagstiftning om den inre 
marknaden.
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5. Europaparlamentet påminner om revisionsrättens rekommendationer om behovet av att 
förbättra faktaunderlaget och de sannolika effekterna av detta för beslutsfattandet, i 
syfte att främja, övervaka och verkställa genomförandet och tillämpningen av EU:s 
lagstiftning. Parlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna att säkerställa ett snabbt och 
konsekvent införlivande, genomförande och verkställande av lagstiftningen och avstå 
från metoder som leder till alltför stora och omotiverade administrativa krav som kan 
undergräva den inre marknadens smidiga funktion. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ge medlemsstaterna vägledning om hur man kan förenkla onödigt 
komplicerade och/eller betungande regler som utgör hinder för den inre marknaden.

6. Europaparlamentet varnar för att lagstiftning som leder till onödiga, omotiverade och 
oproportionerliga administrativa bördor påverkar mikroföretag, små och medelstora 
företag och konsumenter i varierande utsträckning genom att hämma konkurrenskraften 
och hindra den inre marknaden från att fungera väl och från att frigöra sin fulla 
potential. Parlamentet uppmanar kommissionen att, i syfte att tillhandahålla bevis på 
mervärdet av EU-åtgärder och dess kostnader och fördelar, stärka kontrollen av 
lagstiftningens ändamålsenlighet i fråga om politiken för små och medelstora företag, i 
slutändan ta större hänsyn till effekterna av kommande lagstiftning och administrativa 
initiativ för små och medelstora företag och formulera eventuella rekommendationer om 
hur mikroföretag och små och medelstora företag bättre kan stödas vid genomförandet 
av nya krav.

7. Europaparlamentet betonar att mikroföretag och små och medelstora företag endast bör 
åläggas skyldigheter som står i proportion till deras särdrag och deras sektorsspecifika 
särdrag, och uppmanar kommissionen att vidta kraftfulla verkställighetsåtgärder för att 
begränsa marknadsfragmenteringen, avlägsna omotiverade marknadshinder och 
säkerställa lika villkor genom att använda alla tillgängliga verktyg för att undvika att 
begränsa konsumenternas valmöjligheter, samtidigt som en hög konsumentskyddsnivå 
upprätthålls. Parlamentet anser att den tid som krävs för att små och medelstora företag 
ska kunna anpassa sig till de nya reglerna och bestämmelserna bör bättre tas i 
betraktande, och framhåller fördelarna med att inrätta informationsverktyg såsom en 
enda kontaktpunkt för mikroföretag och små och medelstora företag, vilket skulle kunna 
främja små och medelstora företags deltagande på den inre marknaden.

8. Europaparlamentet påminner om att digital innovation utvecklas snabbt och att 
entreprenörer driver den digitala agendan. Parlamentet anser därför att det är av 
avgörande betydelse att fastställa, utan att det påverkar subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, framtidssäkra regler som håller jämna steg med digital 
innovation. Parlamentet noterar att en stor del av EU:s viktigaste 
lagstiftningsprioriteringar för 2017–2019 var initiativ som rörde IMCO-utskottets 
ansvarsområde och som främst gällde genomförandet av strategin för den inre 
marknaden och strategin för den digitala inre marknaden, samtidigt som man fokuserade 
på förordningar som syftade till att undanröja omotiverade och oproportionella hinder 
och utnyttja nya möjligheter till förmån för medborgare och företag.

9. Europaparlamentet påminner om att EU-lagstiftningen i allmänhet ersätter 27 olika 
regler, vilket bidrar till att minska fragmenteringen av den inre marknaden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vid bedömningen av subsidiaritet och proportionalitet se 
till att initiativ som syftar till att uppnå en fördjupad och mer rättvis inre marknad förblir 
en central pelare i den framtida årliga programplaneringen, samtidigt som en hög 
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konsumentskyddsnivå upprätthålls.

10. Europaparlamentet understryker behovet av att främja och uppmuntra regelbunden 
dialog och verkliga och transparenta samråd med alla berörda parter. Parlamentet 
välkomnar användningen av verktyg för bättre lagstiftning och samarbete med olika 
relevanta experter på EU-nivå vid utarbetandet av konsekvensbedömningar och ny 
lagstiftning. Parlamentet understryker nödvändigheten av att förenkla dessa verktyg och 
göra dem lättare att förstå och använda för berörda parter. Parlamentet påminner om 
EU-domstolens dom i mål T-540/151, där det slogs fast att EU-institutionerna i princip 
bör bevilja tillgång till handlingar som rör pågående trepartsmöten efter en särskild 
begäran som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens 
tillgång till parlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar att utvärdera ett brett och 
omfattande spektrum av potentiell lagstiftning om den inre marknaden med 
konsekvensbedömningar. Parlamentet betonar att oberoende och opartiska 
konsekvensbedömningar är ett viktigt och värdefullt verktyg med hjälp av vilket man 
kan nå fram till välgrundade politiska beslut inom ramen för lagstiftningsprocessen 
(samtidigt som gemenskapsmetoden upprätthålls), vilket är nödvändigt för att snabbt 
kunna reagera på akuta utmaningar såsom den digitala och hållbara omställningen. 
Parlamentet anser att konsekvensbedömningarnas innehåll måste förbättras och deras 
användning utvidgas genom att man beaktar ytterligare faktorer, så att deras bidrag kan 
göras mer rättidigt och mer värdefullt och de bättre kan beaktas vid beslutsfattande på 
politisk nivå. Parlamentet påminner vidare om det begränsade antal 
konsekvensbedömningar som genomförts av parlamentet och rådet när det gäller deras 
innehållsmässiga ändringar.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att vidta följande åtgärder i 
fråga om konsekvensbedömningar:

– Förbättra insynen och ansvarsskyldigheten inför Europaparlamentet.

– Ta ytterligare steg mot heltäckande och oberoende konsekvensbedömningar och 
förbättra kvaliteten på analysen, med särskild hänsyn till subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

– Förbereda konsekvensbedömningar för alla förslag i kommissionens 
arbetsprogram.

– Kvantifiera och utvärdera kostnaderna och fördelarna med alla övervägda 
alternativ när så är möjligt.

– Förstärka den del av konsekvensbedömningarna som utgörs av kontroller av 
ändamålsenligheten hos små och medelstora företag.

– Använda konsekvensbedömningar för att klargöra lagstiftningsförslagens 
EU-mervärde.

– Fortsätta att använda förhandsbedömningar och preliminära 

1 Tribunalens dom av den 22 mars 2018, Emilio De Capitani / Europaparlamentet.
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konsekvensbedömningar som åtföljer meddelandena och strategierna i 
lagstiftningsprocessen, i syfte att tillhandahålla en detaljerad och preliminär 
analys av dess konsekvenser för den inre marknadens funktion.

13. Europaparlamentet betonar att målen för bättre lagstiftning regelbundet måste ses över 
och utvärderas i förhållande till kriterierna i agendan för bättre lagstiftning, inbegripet 
övervakning och rapportering. Parlamentet understryker att målen måste vara 
välbalanserade och utvärderas med avseende på deras effektivitet, med beaktande av de 
resurser som avsatts för åtgärder för bättre lagstiftning och externa bidrag. Parlamentet 
påminner om vikten av jämförbara EU-omfattande data för denna utvärdering och 
uppmanar kommissionen att undersöka om användningen av verktygen för bättre 
lagstiftning har bidragit till att uppnå mål, såsom förbättrade politiska resultat.
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