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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar alla EU-institutioner att rätta sig efter artikel 153.2 b i 
EUF-fördraget, som ålägger dem att undvika att anta lagar som medför sådana 
administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden som motverkar tillkomsten och 
utvecklingen av små och medelstora företag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att utvärdera de konsekvenser 
som alla nya lagstiftningsförslag kan få för små och medelstora företag. Denna 
utvärdering bör framför allt bygga på principen att ”tänka smått först”.

3. Europaparlamentet uppmanar alla parlamentsutskott att utvärdera vilka konsekvenser 
deras lagstiftningsbetänkanden kan få för små och medelstora företag. Denna utvärdering 
bör genomföras när det berörda utskottet har röstat om betänkandena och de läggs fram i 
kammaren för godkännande. Utskotten uppmanas också att ta med resultaten av 
utvärderingen i de handlingar som ska läggas fram i kammaren. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att införa regeln ”en 
bestämmelse in, en bestämmelse ut”, som innebär att inget nytt förslag läggs fram innan 
en befintlig rättsakt på ett liknande politikområde dras tillbaka.

5. Europaparlamentet erkänner konsekvensbedömningarnas betydelse och uppmanar alla 
parlamentsutskott att fullt ut beakta dessa konsekvensbedömningar.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förbättra tidpunkten för när 
konsekvensbedömningsnämnden ingriper samt kvantifieringen av genomförande- och 
tillämpningskostnaderna och den potentiella administrativa bördan till följd av den
föreslagna lagstiftningen, vilket föreslagits av Europeiska revisionsrätten i dess särskilda 
rapport om konsekvensbedömningar1.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förvissa sig om att 
konsekvensbedömningarna inbegriper en balanserad undersökning av den föreslagna 
lagstiftningens potentiella effekter för både näringslivet och samhället som helhet.

8. Europaparlamentet begär att kommissionen framför allt ska se över alla 
finansieringsregler, så att man kan minska den administrativa bördan för dem som ansöker 
om EU-stöd.

                                               
1 Konsekvensbedömningar vid EU:s institutioner: Är de ett stöd i beslutsfattandet? Särskild rapport nr 3/2010.


