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RÅDSREKOMMANDASJON

av 28. mai 1990

om gjennomføringen av en politikk for forenkling av administrative rutiner
for små og mellomstore bedrifter i medlemsstatene

(90/246/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP -

som henviser til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

som henviser til forslag fra Kommisjonen(1),

som henviser til uttalelse fra Europaparlamentet(2),
som henviser til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(3),

som henviser til følgende resolusjoner vedtatt av Rådet,

- resolusjon av 3. november 1986 om et handlingsprogram
for små og mellomstore bedrifter (SMB)(4) og erklæring
om lettelser i foretakenes administrative byrder,

- resolusjon av 22. desember 1986 om et handlingsprogram
for å øke sysselsettingen(5),

- resolusjon av 30. juni 1988 om bedring av bedriftenes vilkår
og om tiltak for å fremme foretakenes utvikling i
Fellesskapet, særlig for små og mellomstore bedrifter(6),

som henviser til følgende meldinger vedtatt av Kommisjonen:

- melding om en foretakspolitikk for Fellesskapet,

- melding om forenkling av administrative rutiner i
Fellesskapet,

- tredje rapport om gjennomføring av målene i Fellesskapets
handlingsprogram for små og mellomstore bedrifter,

- melding om tiltak for forenkling av administrative rutiner
som treffes av medlemsstatene til fordel for foretakene i
Fellesskapet, og

som tar følgende i betraktning:

Det er truffet tiltak på fellesskapsplan for å sikre gunstige vilkår
for bedriftene, og særlig for å forenkle lovgivningen og lette de
administrative byrdene som er pålagt dem, særlig små og
mellomstore bedrifter.

Nasjonale, regionale og lokale myndigheter må også treffe slike
tiltak.

Utveksling av informasjon og sammenligning av erfaringer
mellom medlemsstater, særlig i fellesskapssammenheng, gjør
det lettere å få et samlet overblikk over tiltakene som er satt i
verk i hver medlemsstat.

En slik metode bidrar til å styrke denne politikken, og som et
resultat av dette, til større foretaksomhet.

Målet om å forenkle de administrative rutiner må imidlertid ikke
innebære at frihetene krenkes, at det rokkes ved
eksistensgrunnlaget for de rådgivende organer som er opprettet
for å bidra til demokrati i økonomien, eller føre til redusert
rettssikkerhet for brukerne av forvaltningen.

Det er allerede gjort en betydelig innsats for å forenkle lover og
forskrifter, modernisere forvaltningen, lære opp personalet og
bedre kvaliteten på ytelsene, men denne innsatsen bør styrkes -

ANBEFALER MEDLEMSSTATENE:

1) å iverksette programmer for forenkling av administrative
rutiner til fordel for foretakene, med aktiv deltakelse fra
alle vedkommende offentlige organer,

2) å sikre at de ovennevnte tiltakene omfatter både nye
lovforslag og eksisterende lovgivning, samt oppheving av
overflødig lovgivning og tilpasning av lovgivning som ikke
lenger gjenspeiler den økonomiske og sosiale virkelighet,(1) EFT nr. C 189 av 26.7.1989, s. 17, og

EFT nr. C 101 av 21.4.1990, s. 8.

(2) EFT nr. C 15 av 22.1.1990, s. 363.

(3) EFT nr. C 298 av 27.11.1989, s. 53.

(4) EFT nr. C 287 av 14.11.1986, s.1

(5) EFT nr. C 340 av 31.12.1986, s.2.

(6) EFT nr. C 197 av 27.7.1988, s. 6.
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3) å bestrebe seg på at det i forbindelse med alle utkast til
lover og forskrifter først blir undersøkt hvor nødvendige,
effektive og forståelige de er, når disse utkastene er av en
slik art at de vil øke foretakenes administrative byrde. Denne
undersøkelsen bør være i samsvar med den Kommisjonen
foretar for å fastslå virkningene av Fellesskapets regelverk,
særlig for små og mellomstore bedrifter (konsekvens-ana-
lyse),

4) i særlig grad å rette oppmerksomheten mot følgende
punkter:

a) modernisering av forvaltningens organisasjon, særlig
av tjenester som er i kontakt med foretakene, for å
bedre samordningen av de forskjellige delene av
forvaltningen, øke effektiviteten og få fortgang i
saksbehandlingen.

b) forbedring av framgangsmåtene gjennom standar-
disering og reduksjon av antallet skjemaer og
erklæringer innen regnskapsførsel, beskatning, sosiale
spørsmål og statistikk,

c) eventuell opprettelse av rådgivningskontorer som gir
veiledning om de vanlige formaliteter som må
oppfylles ved opprettelse av et foretak,

d) erstatning, i størst mulig grad, av formelle beslutninger
med framgangsmåter basert på stilltiende samtykke,
slik at det kan betraktes som en godkjenning dersom
det innen en viss frist fra innlevering av en søknad
ikke er kommet noen reaksjon fra vedkommende
myndighet,

e) forbedring av informasjonen til små og mellomstore
bedrifter, f. eks. gjennom utgivelse av håndbøker,
brosjyrer og oversikter over forvaltningens
organisasjon,

f) konsolidering eller sammenfatning av nasjonal
lovgivning for å gjøre den mer forståelig for foretakene,

g) om nødvendig utvikling av særskilte tiltak for
administrativ forenkling for små og mellomstore
bedrifter,

5) å opprette eller opprettholde et egnet rådgivende organ med
representanter for foretakene, særlig små og mellomstore
bedrifter, og forvaltningen, for å oppmuntre til forenkling
av administrative framgangsmåter og lovgivning,

6) å gjennomføre ovennevnte tiltak uten å gripe inn i
arbeidstakeres og tredjeparters lovfestede rettigheter,

7) å underrette Kommisjonen om de viktigste framskrittene
innen forenkling av administrative rutiner, om problemene
som har oppstått og initiativer som er foreslått, slik at
Kommisjonen kan sørge for at alle medlemsstater blir
underrettet fullt ut om utvikling og muligheter på dette
området,

OPPFORDRER KOMMISJONEN TIL:

a) å sette ut i livet i sin egen institusjon de punkter som er
omhandlet i denne rekommandasjon og å underrette
medlemsstatene om de viktigste framskritt som gjøres,

b) å legge fram forslag til et program for å undersøke
virkningene av Fellesskapets eksisterende regelverk og å
identifisere de områder der dette regelverket er særlig
tyngende,

c) å forenkle tilgangen for små og mellomstore bedrifter til
strukturfondene og til Fellesskapets forsknings- og
utviklingsprogrammer, samt til de øvrige fellesskaps-pro-
grammer,

d) å treffe tiltak for å rådspørre representanter for foretakene
om de forskjellige aspekter ved programmet for forenkling
av administrative rutiner,

e) å fortsette å forbedre konsekvensanalysene i Kommisjonen
og å offentliggjøre dem,

f) å undersøke mulighetene for å redusere dobbeltarbeid ved
administrative formaliteter som foretakene skal oppfylle
når de utøver sin virksomhet i en annen stat, og

g) med jevne mellomrom å avlegge rapport om
fellesskapstiltak og nasjonale tiltak for forenkling av ad-
ministrative rutiner.

Utferdiget i Brussel, 28. mai 1990.

For Rådet

D. J. O’MALLEY

Formann


