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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. dringt er bij alle EU-instellingen op aan zich te houden aan artikel 153, lid 2, letter b, van 
het VWEU waarin bepaald wordt dat zij vermijden wetgeving aan te nemen die 
administratieve, financiële en juridische verplichtingen oplegt waardoor de oprichting en 
ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen zou kunnen worden belemmerd; 

2. dringt er bij de Commissie op aan een MKB-test uit te voeren, en dan met name een test 
die gebaseerd is op het beginsel "Eerst aan de kleintjes denken" bij alle nieuwe 
wetgevingsvoorstellen;

3. dringt er bij de parlementaire commissies op aan ook een MKB-test uit te voeren bij alle 
wetgevingsverslagen, zodra deze door de betrokken commissie zijn goedgekeurd en ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de plenaire vergadering, en de resultaten als bijlage 
te voegen bij de documenten die aan de plenaire vergadering worden voorgelegd;

4. dringt er bij de Commissie op aan een "een erbij, een eraf"-regel in te voeren, waarbij er 
geen nieuw voorstel mag worden ingediend zonder dat een bestaand 
wetgevingsinstrument op een vergelijkbaar beleidsterrein wordt ingetrokken;

5. erkent het belang van effectbeoordelingen en dringt er bij alle parlementaire commissies 
op aan volledig rekening te houden met deze effectbeoordelingen;

6. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de Raad voor effectbeoordeling 
(REB) tijdiger in actie komt, en te zorgen voor betere kwantificering van de uitvoerings-
en handhavingskosten en de potentiële administratieve lasten van voorgestelde wetgeving, 
als voorgesteld door de Europese Rekenkamer in haar Speciaal verslag1;

7. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat in effectbeoordelingen op 
evenwichtige wijze wordt onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van voorgestelde 
wetgeving voor zowel het bedrijfsleven als de samenleving in haar geheel;

8. verzoekt de Commissie om met name alle subsidieregelingen te herzien om de 
administratieve lasten voor aanvragers van EU-subsidies terug te dringen.

                                               
1 Effectbeoordelingen in de EU-instellingen: ondersteunen zij de besluitvorming? Speciaal verslag nr. 3/2010.


