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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att kommissionens konsekvensbedömningsnämnd bör stå 
oberoende från kommissionen och bestå av oberoende externa ledamöter som ska vara 
ansvariga inför och utnämnas av Europaparlamentet.

2. Europaparlamentet anser att konsekvensbedömningsnämnden bör kunna kontrollera 
konsekvensbedömningens kostnadsberäkningar och fastställa oberoende 
kostnadsberäkningar med hjälp av oberoende experter om så är nödvändigt.

3. Europaparlamentet anser att konsekvensbedömningar ska genomföras systematiskt för alla 
lagstiftningsförslag och uppmanar kommissionen, i de undantagsfall då 
konsekvensbedömningar inte kan genomföras, att motivera varför detta inte har gjorts.

4. Europaparlamentet förespråkar att alla konsekvensbedömningar ska innehålla en 
värdering av politiska alternativ och uppmanar kommissionen att inrätta en mekanism för 
ett större interinstitutionellt samarbete.

5. Europaparlamentet betonar att konsekvensbedömningen bör uppdateras under den 
politiska beslutsprocessen för att man särskilt ska kunna ta hänsyn till väsentliga ändringar 
i det ursprungliga lagstiftningsförslaget som kommissionen lagt fram, och att 
uppdateringen ska föreligga före den slutliga omröstningen i parlamentet. 

6. Europaparlamentet betonar att den administrativa bördan på företag och offentlig 
förvaltning till följd av ny lagstiftning bör ingå som en viktig del i 
konsekvensbedömningarna, och de administrativa kostnaderna och kostnaderna för att 
följa lagstiftningen bör om möjligt kvantifieras. Parlamentet kräver en grundlig 
utvärdering av vilka effekter den nya lagstiftningen har för näringslivet och att test för 
små och medelstora företag ska tillämpas genomgående för att utvärdera effekterna av den 
nya lagstiftningen särskilt för små och medelstora företag.

7. Europaparlamentet anser att den metod som konsekvensbedömningsnämnden använder i 
konsekvensbedömningen bör utvärderas regelbundet av ett oberoende organ såsom 
revisionsrätten. Det bör göras utvärderingar i efterhand för att visa om åtgärderna har varit 
effektiva och för att optimera den metod som används i konsekvensbedömningar.


