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Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för 
den inre marknaden 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing 
a Single Market emergency instrument and repealing Council Regulation No (EC) 2679/98 
 

Vinnovas synpunkter 
Under pandemin påverkades globala värdekedjor och värdekedjor inom EU av extrema störningar, vilket 
genererade radikal osäkerhet om den framtida utvecklingen. Nu står EU mitt i en närmast perfekt storm 
av mycket stora, komplexa och ömsesidigt beroende samhällsutmaningar som kraftigt påverkar globala 
värdekedjor och EU:s inre marknad. Osäkerheterna om utvecklingen och därmed av effekterna på 
samhällsutvecklingen och på EU:s inre marknad är extrema. 
 
Mot denna bakgrund ställs mycket stora krav på EU:s och medlemsstaternas förmåga att snabbt och 
kraftfullt kunna agera genom koordinerade och samlade åtgärder för att hantera stora störningar på EU:s 
inre marknad. Det ställer, i sin tur, stora krav på EU:s förmåga att med stor precision hantera obalanser 
och olikheter i utvecklingen och effekterna i olika delar av EU. I detta sammanhang kommer förmågan till 
strategisk framsyn och omvärldsanalys att spela stor roll.  
 
Vinnova stödjer EU-kommissionens förslag till förordning om ett  
krisinstrument för den inre marknaden, inklusive förslagen till omnibusdirektiv och omnibusförordning. 
Förslaget är välmotiverat och implementeringen är balanserad, inkl. samspelet med de olika förordningar 
för hantering av sektoriella kriser som redan finns inom EU. Förordningen bör påtagligt stärka EU:s 
konkurrenskraft, resiliens, säkerhet och hållbar utveckling i tider av stora och samhällsövergripande 
globala kriser.  
 
I förslaget läggs också vikt vid systematisk dokumentation och konsultation. Vinnova vill betona vikten av 
kontinuerlig uppföljning och analys av hur förordningen tillämpas och hur den faktiska tillämpningen 
förhåller sig till och motiveras av faktiska eller förutsedda kriser som generar störningar på EU:s inre 
marknad.  
 
 
I detta ärende har generaldirektör Darja Isaksson beslutat. Direktör Göran Marklund har varit 
föredragande. 
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