
 

 
 

Svenskt Näringsliv 
Postadress: 114 82 Stockholm   Besök: Storgatan 19   Telefon: 08-553 430 00 

www.svensktnaringsliv.se 
 

Statsrådsberedningen, Regeringskansliet                                                      SN Dnr S 5/2020 
cc: Näringsdepartementet 
 
 
 

Stockholm 2020-04-15 

Hemställan  
 
Svenskt Näringsliv hemställer att Sverige på grund av den rådande Coronapandemin 
skjuter upp planerade eller förlänger pågående nationella remissförfaranden och 
konsultationer samt begär att EU-kommissionen skjuter fram tidsgränser för 
pågående och kommande konsultationer på EU-nivå. Svenskt Näringsliv hemställer 
även att Sverige flyttar fram införandet av nya regelverk och krav på näringslivet 
under det närmaste halvåret. Om ikraftträdande för olika förslag är avhängiga av 
genomföranden av EU-rätt bör regeringen inleda en diskussion med EU-
kommissionen och övriga medlemsstater om att förlänga genomförandetiden. 
 
Med anledning av Covid-19-utbrottet genomgår en stor del av det svenska såväl som det 
europeiska näringslivet just nu en svår period med vikande lönsamhet, stora varsel och 
permitteringar och även ett stort antal konkurser. Det är därför inte prioriterat för stora delar 
av näringslivet att aktivt delta och bidra med erfarenheter, kunskaper och inspel i exempelvis 
konsultationer på EU-nivå och genom remissvar på nationell nivå. När många företag 
kämpar för sin överlevnad kan det heller inte vara prioriterat att implementera nya regelverk 
och krav i verksamheten. Vi ser därför ett behov av att senarelägga införandet av nya krav. 
  
Både på EU-nivå och i Sverige pågår ett flertal remissförfaranden och andra initiativ där 
näringslivet i nuläget har begränsad eller liten möjlighet att vara delaktiga och delge 
synpunkter och kommentarer. Det är av största vikt att näringslivets synpunkter kommer 
med i alla processer genom vilka näringslivet kan komma att påverkas. Vi ser därför ett 
behov av att tidpunkten för att inkomma med svar på remisser och andra initiativ både på 
EU-nivå och nationellt skjuts fram i minst sex månader.  
 
Svenskt Näringsliv har också tillsammans med europeiska näringslivsorganisationer lyft 
frågan till EU-kommissionen. Via BusinessEurope efterfrågar vi gemensamt att EU-
kommissionen är mer flexibel givet den nuvarande situationer, ger längre deadlines i 
konsultationer och att EU-kommissionen också är försiktig med ny lagstiftning. Företagen 
har helt enkelt inte möjlighet att svara upp mot de krav ny lagstiftning och 
konsultationsförfaranden ställer i nuläget. Vi framför också via BusinessEurope att 
koordinationen inom EU bör förbättras. Vi måste undvika att EU:s inre marknad 
fragmenteras ytterligare.  
  
Det pågår mycket arbete i samhället för att underlätta för företagen under denna svåra tid 
och remisser avseende förslag som tydligt förbättrar förutsättningarna för näringslivet bör 
självklart inte fördröjas. 
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Svenskt Näringsliv hemställer därför att regeringen: 
• Förlänger remisstiden för pågående och kommande remisser på nationell nivå (som 

inte tydligt förbättrar förutsättningarna för näringslivet). 
• Senarelägger införandet av nya krav och rutiner på nationell nivå, som är planerade 

att träda ikraft under de kommande sex månaderna.  
• Begär uppskov hos EU-kommissionen för nya krav som ska införas under de 

närmaste månaderna. Detta bör ske på ett koordinerat sätt inom EU, så att den inre 
marknaden inte fragmenteras ytterligare.   

• Påtalar behovet av att förlänga svarstiden på konsultationer initierade av EU-
kommissionen. Vi uppmanar också regeringen att verka för att kommissionen 
senarelägger kommande konsultationer för att säkerställa att näringslivet fullt ut kan 
vara delaktigt. 

  
Denna hemställan riktar sig till samtliga berörda departement och myndigheter. 
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