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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at Kommissionens udvalg for konsekvensanalyse bør være uafhængigt af 
Europa-Kommissionen og bør bestå af uafhængige medlemmer, der ikke indgår i ledelsen, 
og som står til ansvar over for og udnævnes af Europa-Parlamentet;

2. mener, at udvalget for konsekvensanalyse bør være i stand til at kontrollere de 
omkostningsberegninger, der fremgår af konsekvensanalysen, og at foretage uafhængige 
omkostningsberegninger om nødvendigt med hjælp fra uafhængige eksperter;

3. mener, at der systematisk skal foretages konsekvensanalyser af lovgivningsmæssige 
forslag, og opfordrer Kommissionen til i de tilfælde, hvor der undtagelsesvis ikke kan 
foretages en konsekvensanalyse, altid at begrunde, hvorfor der ikke er foretaget en 
konsekvensanalyse;

4. er fortaler for, at alle konsekvensanalyser skal foretage en vurdering af politiske 
alternativer, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at iværksætte mekanismer til 
sikring af et større institutionelt samarbejde;

5. understreger, at konsekvensanalyser bør ajourføres i løbet af den politiske 
beslutningsproces, især for at der kan tages hensyn til væsentlige ændringer af det 
oprindelige lovgivningsmæssige forslag, der er forelagt af Kommissionen, og at den 
ajourførte analyse skal foreligge inden den endelige afstemning i Parlamentet;

6. understreger, at den administrative byrde, som erhvervslivet og den offentlige 
administration pålægges som følge af den nye lovgivning, bør indgå som et centralt 
element i konsekvensanalysen, og de administrative omkostninger og omkostningerne ved 
gennemførelsen bør om muligt kvantificeres; opfordrer kraftigt til, at der foretages en nøje 
vurdering af, hvilke konsekvenser den nye lovgivning har for industrien, og at SMV-
testen konsekvent anvendes til at vurdere, hvordan den nye lovgivning påvirker SMV'ere i 
særdeleshed;

7. finder, at den metode, som udvalget for konsekvensanalyse anvender til 
konsekvensanalysen, regelmæssigt bør evalueres af et uafhængigt organ såsom 
Revisionsretten;  opfordrer kraftigt til, at der efterfølgende foretages evalueringer, der skal 
påvise, hvorvidt politikken har været effektiv, og for at optimere den metode, der 
anvendes til konsekvensanalyserne.


