
Kommissionen har nyligen presenterat 
en rapport om hur lagstiftning från EU 
på ett bättre sätt ska kunna tillgodose 
behoven hos små- och medelstora 
företag. I rapporten beskriver Kommis-
sionen hur man framöver kommer att 
arbeta för att EU i större utsträckning 
ska använda undantag eller special-
regleringar för små- och medelstora 
företag.  

99% av de europeiska företagen består 
av små- och medelstora företag. Dessa 
företag svarar för två tredjedelar av syssel-
sättningen i den privata sektorn och spelar 
en nyckelroll för den europeiska tillväxten. 
Därför är det viktigt att principen om ”Think 
Small First” är vägledande vid ny och 
ändrad EU-lagstiftning. Det framgår av en 
ny rapport som Kommissionen överläm-
nat till Rådet och Parlamentet. Rapporten 
beskriver hur Kommissionen vill arbeta för 
att bättre anpassa europeisk lagstiftning till 
de förutsättningar som gäller för små- och 

EU vill minska regel-
bördan för små och 
medelstora företag

medelstora företag. Exempelvis föreslås att 
arbetet med att försöka hitta undantag och 
lättnader i ny och existerande EU-lagstift-
ning ska intensifieras, att samrådsförfaran-
det med små och medelstora företag ska 
stärkas, och att s.k. ”scoreboards” ska 
upprättas för att bättre kunna utvärdera 
hur små- och medelstora företags intres-
sen bäst kan tillvaratas. 

Samtidigt som förslaget innebär att små- 
och medelstora företag kan få möjligheter 

att sänka sina kostnader till följd av regler 
har innehållet i rapporten upprört svenska 
fackföreningar. I rapporten anger Kommis-
sionen vissa arbetsmiljödirektiv som aktu-
ella för undantag och lättnader. LO, TCO 
och Saco har i ett öppet brev till regeringen 
uttryckt oro över att detta kan leda till 
lagförslag som försämrar arbetsmiljön för 
anställda i små- och medelstora företag.    
 

 Läs hela rapporten här

Regeringen vill driva på EU-rådets 
arbete med att göra konsekvensanaly-
ser. Tillsammans med andra EU-länder 
har man därför skickat en skrivelse till 
rådet.
 
När en ny EU-reglering tas fram utreder 
Kommissionen de konsekvenser som det 
kommande förslaget kan leda till. En bra 
konsekvensutredning ger ett bra besluts-
underlag och visar tydligt förslagets eko-
nomiska effekter för näringslivet. I besluts-
arbetet i EU-rådet kan förslaget förändras. 
I dessa fall är det viktigt att rådet noga 

utreder de förändringar som görs. Emel-
lertid gör rådet sällan en ny konsekvensut-
redning eller en uppdatering av Kommis-
sionens tidigare utredning. Regeringen ser 
vikten av att ett sådant arbete genomförs 
systematiskt och har tillsammans med 
ett antal andra medlemsländer skickat 
en skrivelse till rådssekretariatet i Brys-
sel. Man vill att en funktion som ansvarar 
för metodstöd ska inrättas för att stärka 
arbetet med konsekvensutredningar. 

 Läs brevet här

Regeringen vill ha fler och bättre kon-
sekvensutredningar i EU-rådet
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http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf
http://www.naringsbloggen.se/utblick/files/2011/12/Joint-Likeminded-Letter-to-Uwe-Corsepius1.pdf
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Mer än hälften av näringslivets adminis-
trativa kostnader kommer från EU. Kom-
missionens handlingsprogram för att 
minska regelbördan löper ut 2012 och 
det är viktigt att ett nytt program tar vid. 

För att driva på arbetet har Regelrådet 
tillsammans med sina motsvarigheter i Ne-
derländerna, storbritannien och Tyskland 
överlämnat en skrivelse till Kommissionen, 
Rådet och Parlamentet. Där föreslås kon-
kreta åtgärder på hur EU:s institutioner på 

kort och lång sikt bör arbeta med regelför-
enkling. Exempelvis föreslås att näringslivet 
oftare ska involveras i lagstiftningsproces-
sen och att ett oberoende organ inrättas 
som granskar all regelgivning från EU. I 
skrivelsen poängteras även vikten av ett 
nettomål för att kunna minska företagens 
regelbörda.
 

 Läs skrivelsen här

21 december 
Regelrådet sammanträder

11 januari 
Regelrådet sammanträder

2 februari 
Regelrådet överlämnar sin årsrapport 

Om Regelrådet
Regelrådet bedömer om förslag till regler 
utformas så att de uppnår sitt syfte på ett 
enkelt sätt och till lägsta administrativa 
kostnad för företag. Regelrådet tittar också 
på om konsekvenserna för företag är till-
räckligt utredda. Regelrådet är rådgivande 
till myndigheter och departement.

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter 
om belastningsergonomi.  

 Tillstyrker  
 Godtagbar utredning 

 
Näringsdepartementets promemoria om 
timmätning för aktiva elkunder  

 Tillstyrker  
 Godtagbar utredning

Havs- och vattenmyndighetens förslag 
om resurstillträde och kontroll på fiskets 
område m.m.  

 Tillstyrker  
 Bristfällig utredning

  
Myndighetens för radio och TV förslag 
till föreskrifter om ansökningsförfarandet 
för tillstånd att sända digital kommersiell 
radio m.m.   

 Tillstyrker  
 Bristfällig utredning 

 
Arbetsmarknadsdepartementets förslag 
till förenklingar i det arbetsmarknadspoli-
tiska regelverket. 

 Tillstyrker  
 Bristfällig utredning 

 
 Läs alla Regelrådets yttranden

Regelförenkling 
inom EU efter 2012

Gunnar Hökmark, eU-parlamentariker 

Varför är regelförenkling viktigt?
Enkla regler ger en möjlighet för företag 
att ägna sig åt sin verksamhet. En stor 
del av regelverket som berör företag är 
gemensamt europeiskt. Det är viktigt att 
det blir så enkelt som möjligt. En förenk-
ling som genomförs på europeisk nivå får 
genomslag på nationell nivå i 27 länder. 

Hur arbetar ni med regelförenkling 
inom Europaparlamentet? 
Inom Parlamentet arbetas det alldeles 
för lite med regelförenkling. Det är upp till 
varje parlamentariker och sakfråga om det 
anses viktigt. Ett problem är att reglerna 
ofta görs alldeles för detaljerade och sak-
nar konsekvensutredning.  

Hur ser agendan ut för regelförenk-
ling inom EU? 
Syftet är att minska företagens regelbörda 
med 25 procent till år 2012. det återstår 

Regelförenkling viktigt för 
danskar 
Danmark tar över ordförandeskapet i 
eU 1 januari 2012. regelförenkling och 
tillväxt kommer att vara en viktig fråga på 
agendan.  
 

 Läs mer om ordförandeskapet här

en lång väg att gå för att komma dit. 
Jag kräver att Kommissionen årligen ska 
avrapportera hur det går med regelförenk-
lingsarbetet men någon sådan rapport har 
jag hittills aldrig fått. Ett exempel på ett 
område som skulle kunna förenklas ytter-
ligare är forskningsområdet. I Parlamentet 
kommer jag fortsatt att driva kraven på 
minskad byråkrati och enklare regler på 
det området. 
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