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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 när vetenskapligt underbyggd 
och välavvägd lagstiftning utarbetas är synnerligen viktiga för en väl fungerande och 
konkurrenskraftig inre marknad, och särskilt för konsumenter och små och medelstora 
företag.

2. Europaparlamentet upprepar att mål för den inre marknaden, såsom förbättrad 
konkurrenskraft, digitalisering, hållbarhet och konsumentskydd, bör stödjas av en ökad 
användning av granskningsinstrument såsom programmet om lagstiftningens 
ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) och nämnden för 
lagstiftningskontroll.

3. Europaparlamentet understryker att särskilt små och medelstora företag kommer att 
fortsätta att drabbas av allvarliga återverkningar till följd av covid-19-pandemin och 
behöver mer flexibilitet för att snabbt kunna reagera på de ständigt föränderliga kraven 
i vår ekonomi. Parlamentet upprepar att minskad byråkrati, principen att ”tänka 
småskaligt först” och främjande av ett samhälle som värdesätter entreprenörskap måste 
prioriteras i lagstiftningen om den inre marknaden.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas myndigheter på nationell och regional 
nivå och berörda parter att i ett tidigt skede av beslutsprocessen bli mer delaktiga, med 
subsidiaritets- och proportionalitetskontroller och bedömningar av den administrativa 
bördan av EU-lagstiftningen. Parlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna att 
säkerställa ett snabbt och konsekvent införlivande, genomförande och verkställande av 
lagstiftningen och att undvika nationell överreglering (”gold-plating”) som kan 
undergräva en väl fungerande inre marknad.

5. Europaparlamentet varnar för att lagstiftning som ökar den administrativa bördan i hög 
grad påverkar små och medelstora företag och konsumenter genom att hämma 
konkurrenskraften och hindra den inre marknaden från att frigöra sin fulla potential. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka kontrollen av ändamålsenligheten 
i fråga om politiken för små och medelstora företag, i syfte att tillhandahålla bevis för 
mervärdet av EU-åtgärder och deras kostnader och fördelar.


