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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer alle EU-institutioner til at overholde artikel 153, stk. 2, litra b), i TEUF, der 
pålægger dem at undgå at vedtage love, der pålægger administrative, finansielle og retlige 
byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore 
virksomheder;

2. opfordrer Kommissionen til fortsat at lade en SMV-test, navnlig en test baseret på "tænk 
småt først"-princippet, finde anvendelse på alle nye lovforslag;

3. opfordrer alle parlamentariske udvalg til også at lade en SMV-test finde anvendelse på 
lovgivningsmæssige betænkninger, så snart det pågældende udvalg har stemt om dem, og 
de forelægges på plenarmødet til godkendelse, samt at tilføje resultaterne af en sådan test 
til de dokumenter, der skal forelægges på plenarmødet;

4. opfordrer Kommissionen til at overveje at indføre en regel om "én ind, én ud", ifølge 
hvilken der ikke fremlægges nye forslag, uden at en eksisterende retsakt på et lignende 
politikområde trækkes tilbage;

5. anerkender betydningen af konsekvensanalyser og opfordrer alle parlamentariske udvalg 
til at tage fuldt hensyn til disse konsekvensanalyser;

6. opfordrer Kommissionen til yderligere at forbedre Konsekvensanalyseudvalgets 
hurtighed, kvantificeringen af gennemførelses- og håndhævelsesomkostningerne samt de 
potentielle administrative byrder i forbindelse med lovforslag, som foreslået af 
Revisionsretten i sin særberetning om konsekvensanalyser1;

7. opfordrer Kommissionen til at sikre sig, at konsekvensanalyser foretager en afbalanceret 
undersøgelse af de potentielle virkninger af den foreslåede lovgivning for både 
erhvervslivet og samfundet som helhed;

8. anmoder Kommissionen om især at undersøge alle finansieringsforordningerne for at 
mindske den administrative byrde for ansøgerne om EU-tilskud.

                                               
1 Konsekvensanalyser i EU-institutionerne: Er de en hjælp i beslutningsprocessen? Særberetning nr. 3/2010:


