PROIECT - POCA
Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu
privire la activitatea sectorului IMM
Analiza Small Business Act 2011- Modele de buna practica in implementarea testului
IMM



Model de buna practica – AUSTRIA

În Austria, orice proiect oficial este consultat cu părțile interesate afectate prin intermediul partenerilor
sociali (adică Camera Economică Federală a Austriei, Camera Federală a Muncii, Federația Sindicală
a Austriei și Camera de Agricultură a Austriei). Ca vocea a întreprinderilor, în special a IMM-urilor,
Camera Economică Federală austriacă se angajează să lucreze în interesul lor.
Instrumentul IT utilizat pentru implementarea testului IMM evalueaza impactul orientat spre
rezultate. Acesta este folosit pentru a calcula măsura în care dimensiunile de impact "costurile
administrative pentru întreprinderi" și "întreprinderi". Acest instrument IT sprijină procesul de
evaluare a impactului orientat spre rezultate în toate etapele, începând cu analiza problemei la
examinarea și evaluarea impactului. În plus, acest instrument conține asistență, supor IT și un proces
ghidat și produce automat un document (ca urmare a parcugerii acestui proces), care trebuie să fie
anexat la proiectele de legi în e-lege. Mai mult, acesta are un manual cuprinzător pentru evaluările de
impact orientate spre rezultate., iar dacă este necesar, sunt oferite și cursuri de formare.



Model de buna practica – Germania

În Germania, consultările vizează un mix de organizații ale IMM-urilor, IMM-uri individuale și
autorități publice care se ocupă de aspecte legate de IMM-uri. Consultările au loc în așa-numitele
"Arbeitskreise" (grupuri de lucru) compuse din reprezentanți ai ministerelor și ai părților interesate.
Într-o etapă timpurie a procesului de reglementare se desfășoară runde informale de pre-consultare
care implică landurile, municipalitățile și asociațiile.
Consiliul național pentru controlul reglementărilor (CNRC), în calitate de supraveghetor independent,
are, printre altele, mandatul de a verifica calitatea evaluărilor costurilor. CNRC acționează ca un
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paznic important în procesul de elaborare a legii federale (proiectele de legi nu pot fi depuse în fața
cabinetului fără a fi supuse în prealabil controlului CNRC), iar ministerele tind să-și urmeze
recomandările. Opiniile sale sunt publicate.
Structura de susținere și materialele care însoțesc acest TESTUL IMM sunt orientări specifice pentru
evaluarea costurilor de conformitate. Consultările publice cu părțile interesate din domeniul IMMurilor apar în mod regulat în procesul legislativ (pentru legislația primară și secundară) și există
posibilitatea de a influența propunerile. Rezultatele consultărilor sunt publicate în special de către
părțile interesate. Reprezentantul pentru IMM-uri are un rol proactiv, în special în schimbul
experiențele și învățarea reciprocă la nivel european și național. În general, toate noile legi și
reglementări sunt testate în prealabil pentru implicațiile lor bugetare, disponibilitatea capacității
administrative și impactul acestora asupra întreprinderilor (inclusiv a IMM-urilor). Cu toate acestea,
din cauza lipsei frecvente a datelor privind IMM-urile, testele au fost deseori efectuate doar într-o
manieră destul de superficială.



Model de buna practica – Franta

În Franța există o abordare flexibilă în care fiecare minister poate alege modalitățile de consultare. De
asemenea, exista un ghid către ministerele cu profil politic de nivel înalt si sunt furnizate instrumente
de suport catre ministere (cum ar fi o bază de date cu organizații profesionale).
Verificarea consultărilor se face prin efectuarea de evaluări de impact și efectuarea de studii de
cercetare. Începerea testării IMM-urilor cât mai curând posibil în procesul de elaborare a unei noi
legislații este primordial. Odată ce serviciul care este autorul noii legislații solicită efectuarea testului
pentru IMM-uri, testul IMM-urilor trebuie realizat în termen de 6 până la 8 săptămâni și apoi trimis
Secretariatului General al Guvernului (simplificarea SGC). Testarea IMM-urilor este aplicată de
agențiile descentralizate care solicită consultări de la 15 tipuri diferite de IMM-uri. Testul pentru
IMM-uri se poate face în paralel cu alte procese de consultare, astfel încât procesul legislativ să aibă o
întârziere minimă din cauza testului pentru IMM-uri.
În ceea ce priveste structura suportului și materialele care însoțesc testul IMM Franța utilizează:
- tratamentul centralizat al cererilor de testare pentru IMM-uri (pagini web dedicate, instrumente
standard și proceduri pentru a facilita lansarea unui test);
- efectuarea de interviuri pe teren în mod descentralizat (instrumentele și procedurile standardizate, în
special pentru întoarcerea testelor);
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- instruirea specială a tuturor ofițerilor care efectuează teste privind IMM-urile, îmbunătățind progresiv
performanța testelor IMM-urilor printr-o abordare voluntară a ministerelor care își prezintă proiectul
(4 teste IMM-urilor efectuate până în prezent), testul pentru IMM-uri garantează autonomia serviciilor
de redactare, care sunt responsabile pentru solicitarea lansării unui test pentru IMM-uri și pentru a se
asigura că rezultatele testelor sunt luate în considerare,
- testele pentru IMM-uri se desfășoară împreună cu alte consultări pentru a evita întârzierea redactării
textelor, păstrând un ghid metodologic disponibil central pentru toate ministerele.



Model de buna practica – Croatia

În Croatia Ministerul Antreprenoriatului și Artizanatului (MEC) obține o perspectivă largă și opinii
diferite asupra aceleiași probleme prin intermediul unor mese rotunde cu diferite grupuri țintă și a
consultărilor publice care includ publicul larg.
Croația este în proces de îmbunătățire drastică a consultării prin intermediul a trei instrumente
electronice:
- Un instrument de consultare electronică: permite tuturor IMM-urilor să acceseze consultările actuale
și anterioare și să facă comentarii detaliate, să primească feedback, doresc sa realizeze comentarii și să
propună soluții alternative;
- Un instrument de testare a afacerilor: permite MEC să abordeze direct 350 de IMM-uri pentru a
evalua costurile și beneficiile posibile ale noilor propuneri.
- Centrul virtual de excelență în instrumentul de evaluare a impactului reglementării (RIA): permite
efectuarea procesului inițial și detaliat de evaluare a impactului în mod electronic.
În 2017, testul pentru IMM-uri a fost făcut lege prin amendamente la Legea privind sprijinul pentru
IMM-uri. Legislația secundară (normele și regulamentele) care ar trebui să decurgă din actul nou
modificat și care este necesară pentru punerea în practică cu succes a testului IMM a fost adoptată mai
târziu în 2017. Acest lucru a îmbunătățit în mod semnificativ procedurile de modificare legislativă și
de evaluare a impactului reglementării. Cu toate acestea, pentru a evita utilizarea unor dispoziții
legislative specifice, sarcinile disproporționate asupra IMM-urilor este nevoie de îmbunătățiri și IMMurile trebuie să fie consultate mai intens în timpul acestui proces. În plus, principiul "o singură dată"
pentru raportare nu a fost încă abordat pe deplin și în mod consecvent, în timp ce sistemul judiciar
trebuie îmbunătățit substanțial pentru a sprijini mai bine nevoile IMM-urilor.
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Model de buna practica – Letonia

În Letonia, Regulamentul de procedură al Cabinetului de Miniștri oferă o serie de canale pentru părțile
interesate de a observa și de a forma discuțiile la nivel înalt al executivului de stat. Mai multor
organizații independente de stat li se permite în mod oficial să participe la ședințele cabinetului, de ex.
Biroul de Audit al Statului, Consiliul Național de Cooperare Tripartită, Consiliul pentru
Implementarea Memorandumului de Cooperare sau Ombudsmanul. Mai mult decât atât, normele de
procedură stipulează în mod explicit că proiectele juridice sau documentele de planificare pot fi
transmise Cabinetului numai dacă au fost deja consultate organizațiile neguvernamentale relevante
(termenul "relevant" nu este definit). Toate proiectele și documentele adoptate de Cabinet trebuie să fi
fost disponibile pentru consultare publică pe un site web al Guvernului, timp de cel puțin două
săptămâni. Dacă nu este luată nicio consultare publică înainte de a prezenta amendamentele la
regulamentele sau documentele de planificare a politicilor, Cancelaria de Stat ia decizia de a refuza
cererea de includere a proiectului în proiectul de ordine de zi al Cabinetului de Miniștri. Instituția este
invitată să efectueze consultarea publică. Mecanismul procesului de consultare prevăzut în
Regulamentul nr.300 al Cabinetului de Miniștri din 7 aprilie 2009, "Regulamentul de procedură al
cabinetului de miniștri" este dezvoltat în așa fel încât să atingă unul dintre obiectivele procedurilor - să
se asigure că Cabinetul de Miniștri examinează și adoptă acte juridice și documente de planificare a
dezvoltării care sunt consultate cu toate partile și a obținut consimțământul comun. Un indicator pentru
atingerea acestui obiectiv este un număr relativ mic de proiecte de acte legislative și proiecte de
documente de dezvoltare revizuite de reuniunea secretarilor de stat și de reuniunea Comitetului
Cabinetului de Miniștri, care, potrivit Regulamentului de procedură, se întâmplă în cazul aceste
proiecte de acte legislative și documente de planificare a dezvoltării atunci când nu se ajunge la un
consens comun în timpul procedurilor de consultare.
Principiul Think Small First se aplică atât legislației, cât și procedurilor administrative care afectează
IMM-urile. Procesul de evaluare a impactului de reglementare este în vigoare și face parte din
procedurile inițiale de evaluare a impactului. În ceea ce privește participarea publicului, părțile
interesate din sectorul de afaceri sunt consultate cu privire la elaborarea documentelor de planificare,
precum și la elaborarea legilor și reglementărilor. Cu toate acestea, mecanismele de consultare par a fi
mai degrabă selective, iar autoritățile publice nu au obligația de a lua în considerare opiniile exprimate
de întreprinderi. Toate documentele legislative și de planificare elaborate de instituții sunt publicate pe
site-urile lor web la etapa de proiect. Guvernul efectuează, de asemenea, consultări publice. În general,
părțile interesate consideră că, în ultimii ani, consultarea partenerilor sociali și de cooperare s-a
îmbunătățit.
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Model de buna practica – Marea Britanie

În Marea Britanie (UK), Guvernul a anunțat introducerea evaluării întreprinderilor mici și mijlocii
(SAMBA) în iunie 2013. SaMBA se aplică unor propuneri de reglementare semnificative care intră în
vigoare din aprilie 2014. Aceasta impune ca evaluările de impact să furnizeze dovezi clare privind
impactul potențial al regulamentului asupra micilor și micro afaceri. O parte a evaluării impactului
"potrivită pentru scop" a Comitetului pentru politică de reglementare include o evaluare și o analiză a
caracterului adecvat al SaMBA.
În cazul în care SaMBA dezvăluie sarcini disproporționate, departamentele trebuie să scutească
întreprinderile mici de reglementări sau să ia toate măsurile posibile pentru a atenua orice impact
disproporționat. Premisa implicită în cadrul programului SaMBA este că va exista o scutire legislativă
pentru întreprinderile mici și microîntreprinderile în care o mare parte din beneficiile prevăzute ale
măsurii pot fi obținute fără a le include. Ca urmare a acestei politici, firmele mici pot avea încredere că
reglementările viitoare vor fi mai ușor de gestionat pentru aceștia și că nu vor suporta sarcini de
reglementare disproporționate.
Începând cu anul 2010, guvernul Regatului Unit a pus un accent deosebit pe reforma reglementării,
pentru a reduce povara birocrației și impactul acesteia asupra afacerilor. Între 2010 și 2015, guvernul
și-a îndeplinit angajamentul de a reduce povara globală a reglementărilor interne și de a salva
întreprinderile de 2,2 miliarde de lire sterline prin reducerea reglementărilor. Acest lucru a fost realizat
în două moduri. În primul rând, a fost introdusă abordarea " one-in, one-out", care a fost dublată în
‘one-in, two-out’ în 2013, pentru a solicita departamentelor să găsească GBP 1 (și GBP 2 din 2013)
la fiecare GBP1 din noul cost de reglementare. În al doilea rând, guvernul a introdus "Red Tape
Challenge" pentru a revizui peste 21 000 de reglementări și reguli pentru a identifica cel puțin 3 000 de
articole care ar putea fi anulate sau îmbunătățite. Acest obiectiv a fost atins până în ianuarie 2014.
Odată implementat pe deplin, se așteaptă ca reformele Red Tape Challenge să conducă la economii de
peste 850 milioane GBP pe an.
Alte măsuri din ultimii ani au inclus derogări de la noile reglementări pentru întreprinderile mici și
micro și o inițiativă care să asigure o mai bună aliniere a strategiilor fiscale cu ciclurile de viață ale
întreprinderilor mici.
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Model de buna practica – Italia

- O consultare cu principalele părți interesate, adica IMM-urile, se desfășoară de către un consiliu
permanent pentru IMM-uri în cadrul Ministerului italian pentru Dezvoltare Economică.
- Profilul Italiei este mai slab decât cel al celor mai multe țări din UE. Doar Internaționalizarea face ca
țara să înregistreze mai mult, iar competențele și inovarea să corespundă cu media UE. În toate
celelalte domenii SBA Italia scoruri sub media UE. În ceea ce privește partea pozitivă, din 2008, țara a
înregistrat progrese în domeniile pieței unice, "Administrație responsabilă", internaționalizare și
abilități și inovație
- "Statutul întreprinderilor", a fost adoptat în legislația din noiembrie 2011 și "Comitetul permanent
pentru IMM-uri", creat în 2011 pentru a monitoriza punerea în aplicare a SBA și pentru a propune
politici pentru sprijinul IMM-urilor;
- a fost realizata analiza impactului reglementar (RIA) și modificările acestuia care au introdus "testul
IMM";
- a fost introdusa obligația administrațiilor publice de a măsura povara administrativă a politicilor /
legilor / măsurilor. Cu toate acestea, s-au făcut eforturi pentru sistemele de politică recent introduse,
cum ar fi înființarea de întreprinderi inovatoare sau IMM-urile inovatoare, rețelele de întreprinderi
pentru care procesele de monitorizare sunt în vigoare și autoritățile competente eliberează rapoarte
periodice privind rezultatele și impactul.
- În plus, în mai 2015, printr-un decret ministerial, a fost numit un nou comitet (Comitato tecnico per il
monitoraggio e la valutazione delle politie favore delle start-up e delle PMI inovatoare) care sprijină
monitorizarea și evaluarea politicilor în favoarea de start-up-uri și IMM-uri inovatoare. Comitetul este
prezidat de Ministerul Dezvoltării Economice și este alcătuit din reprezentanți ai institutului de
statistică (ISTAT), al sistemului național al Camerelor de Comerț și al autorității naționale pentru
supravegherea piețelor financiare (CONSOB). Comitetul are o durată de viață de trei ani și sarcina sa
este de a elabora linii directoare pentru monitorizarea permanentă și evaluarea politicilor în favoarea
start-up-uri și IMM-uri inovatoare. De asemenea, va contribui la elaborarea Ministerul Dezvoltării
Economice următorul raport anual privind startupurile cu un accent deosebit pe IMM-urile inovatoare.
- Pentru a ridica sarcina administrativă din partea IMM - urilor, ar trebui continuată reforma
administrației publice, cu o atenție specială asupra managementului resurselor umane, precum și
asupra întreprinderilor și serviciilor publice locale. În "a doua șansă" cadru pentru insolvabilitate și
colectarea datoriilor ar trebui îmbunătățit în continuare. Țara a depus eforturi consecvente pentru a
rezolva problema istorică a comportamentului de plată al administrației publice. Au fost remarcate
îmbunătățiri; cu toate acestea, perioada medie de plată rămâne printre cele mai lungi din UE. Prin
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urmare, trebuie luate măsuri suplimentare într-o manieră mai strictă și mai consecventă. Trebuie
asigurată continuitatea politicilor în sprijinul inovării și internaționalizării IMM-urilor


Model de buna practica – Irlanda

- Există consultări regulate cu părțile interesate la nivelul IMM-urilor prin intermediul Grupului
consultativ pentru întreprinderi mici și al Grupului de reglementare a afacerilor la nivel înalt, care
conține reprezentanți ai comunității IMM-urilor și este prezidat de ministrul afacerilor și ocupării
forței de muncă, care participă la reuniunile guvernamentale și reprezintă opinii ale comunității IMMurilor.
- Există un grup de lucru pentru achiziții pentru IMM-uri, care a fost înființat în cadrul procesului
Planul de acțiune pentru ocuparea forței de muncă și care a avut prima reuniune în ianuarie 2014.
Acest grup este consultat cu regularitate în probleme legate de achizițiile publice. Scopul Grupului este
de a aborda aspecte care afectează IMM-urile și de a crește participarea furnizorilor la achizițiile
publice
- a implementat aproape toate principiile "Gândiți mai întâi la scară mică". Datele comune de începere
și testul pentru IMM-uri sunt singurele principii cheie care nu sunt încă în vigoare. În ultimii ani,
Guvernului s-au făcut recomandări că ar trebui introduse date de plecare comune pentru legislația
internă. Într-adevăr, Grupul consultativ pentru întreprinderile mici a propus introducerea acestora în
"Planul de acțiune48" publicat în 2011. În mod specific, acesta a propus ca această sarcină să fie
efectuată de Departamentul pentru Cheltuieli și Reforme Publice și să fie livrată rapid (livrare pe
termen scurt calendar).
- Planul de acțiune al guvernului pentru locuri de muncă conține un angajament de a dezvolta și
introduce un test ușor de utilizat pentru IMM-uri până la sfârșitul anului 2017. Testul pentru IMM-uri
va fi elaborat în consultare cu părțile interesate și va fi aplicat tuturor noilor propuneri și legislația care
afectează afacerile. Acest lucru ar trebui, de asemenea, să contribuie la asigurarea efectuării
evaluărilor impactului de reglementare asupra tuturor noilor legislații propuse, mai degrabă decât pe o
bază mai selectivă, care este o preocupare comună a întreprinderilor mici. Cu toate acestea, nu pare să
existe un angajament explicit de a aplica, de asemenea, testul privind IMM-urile la legislația existentă,
pentru a se asigura că este potrivit pentru întreprinderile mici. Nu exista noutati despre testul IMM
implementat.


Model de buna practica – Danemarca

- Consultarea părților interesate este obligatorie prin lege și se dovedește a fi o bună practică atunci
când consultarea este efectuată într-un interval de timp rezonabil.
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- Din 2008, Danemarca a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește aplicarea principiul
"Gândiți mai întâi la scară mică". Forumul de Afaceri17 a fost foarte eficient în transformarea
recomandărilor din partea IMM-urilor comunității în acțiuni care reduc povara pentru IMM-uri. Asta a
dus la un număr mare de ajustări mici care au fost luate împreună a făcut o mare diferență. Ajustați
modul în care actualele cerințe legale în vigoare au rezultat îmbunătățiri substanțiale ale mediului de
afaceri, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.
- În 2016, guvernul a crescut ținta de economisire a banilor prin reducerea reglementărilor
împovărătoare până în 2020 de la 400 EUR până la 533 milioane EUR. Suma totală salvată din
reducerea este de așteptat să ajungă la 800 milioane EUR până în 2025 sfârșitul anului 2016,
întreprinderile daneze au fost scutite de sarcini în valoare de 187 milioane EUR18. Guvernul a făcut de
asemenea angajamentul de a pune capăt noilor sarcini, asigurându-se că acest lucru este posibil noile
legi nu impun cerințe birocratice suplimentare întreprinderi. Excepțiile sunt acordate numai dacă
această povară este a consecință a angajamentelor internaționale sau atunci când sunt naționale
problemele de securitate sunt în joc. Această inițiativă "de stopare a încărcăturii" este desfășurate în
colaborare cu părțile interesate din domeniul afacerilor.
- Toate noile reglementări sunt supuse unui impact normativ evaluare, iar testul pentru IMM-uri este
aplicat sistematic fiecăruia noul act legislativ. Principiul "Gândiți mai întâi la scară mică" a fost
încorporat în toate domeniile de politică și aplicat si fost un castig deosebit în protejarea IMM-urilor
de noi reglementări te tip povară.
- În octombrie 2015, când Consiliul de implementare a început, acesta a emis 110 recomandări către
guvern, în special despre cum să să implementeze reglementările UE și să reducă poverile.
- Au fost făcute mai multe ajustări minore ale legislației ca urmare a efortului sistematic al guvernului
de a se elimina birocrație inutilă pentru IMM-uri. Sugestiile pentru multe dintre au fost colectate
ajustări prin intermediul Forumului de afaceri și Consiliului de implementare.



Model de buna practica – Luxemburg

- Guvernul a creat o platformă interministerială pentru reformă și administrare simplificare (sfârșitul
anului 2014). Plasată sub directa autoritate a ministrului public și de stat Reforma administrativă este
condusă de un comitet format din reprezentanți ai Ministerului Serviciul Public și Reforma
Administrativă și Centrul pentru Tehnologiile Informaționale de Stat (CTIE). Compoziția sa variază în
funcție de subiectele prioritare care trebuie abordate și de președintele acesteia ( ministru) acordă o
mare importanță relațiilor cu profesioniștii, angajatorii și angajații precum și cu "Syndicat des
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communes (Syvicol)". Practica regulilor schimburile cu acești jucători vor fi formalizate pentru a
primi comentariile și sugestiile acestora.
- Din 06 noiembrie 2014, o filă interactivă cu numele "Vos idées nous intéressent!" pot fi accesate prin
intermediul site-ului web al ministrului Serviciului Public și al Reformei Administrative
http://www.vosidees.lu/ . Această funcționalitate poate fi utilizată atât de IMM-uri, cât și de cetățeni.
- Cel mai important pas de dezvoltare a fost publicarea celei de-a 4-a acțiuni privind IMM-urile (4
Plan d’action national en faveur des PME) în martie 2016. Acest plan de acțiune stabilește politica
luxemburgheză privind IMM-urile în 99 măsuri, structurate pe 10 axe principale, referitoare la
subiecte precum spiritul antreprenorial și cultura antreprenorială, legislația inteligentă, simplificarea
administrativă, educația, cercetarea și inovarea, mediu și internaționalizarea IMM-urilor.
- În iulie 2015, guvernul luxemburghez a aprobat "Numai O dată "în cadrul inițiativei" Digital
Lëtzebuerg ". Acesta afirmă că autoritățile publice trebuie să reutilizeze informațiile deja deținute de
către o altă autoritate, sub rezerva acordului expres al utilizatorului. Principiul permite minimizarea
costurilor administrative.
- Camera de Comerț și Camera de Comerț și Artizanatul sunt consultate în mod sistematic cu privire la
fiecare piesă legislația referitoare la economie în general și la IMM - uri special. IMM-urile au
posibilitatea să influențeze propunerile legislative și politice. Camerele lor sunt consultate ca parte a
procesului de adoptare a proiectului de lege prin parlament.



Model de buna practica – Olanda

- În 2013, Guvernul Olandez a declarat că vor fi plasate mai multe propuneri de consultare pe internet,
propunerile cu efecte semnificative pentru companii, civile sau instituții. În plus se declară că "testele
privind efectele" vor fi publicate împreună cu consultările pe internet, pentru a fi aplicabile și
disponibile.
- O parte importantă a evaluării impactului de reglementare (IAK - Sistemul integrat de evaluare a
impactului) este evaluarea impactului asupra afacerii (BET - Bedrijfseffectentoets). Din 2012, BET a
reușit sa impuna obligativitatea specificării efectelor legislației asupra diferitelor categorii de societăți
pe baza dimensiunilor (mari, medii și mari) mici, micro, independente). Pentru ultimele trei categorii,
acest lucru poate fi văzută ca un simplu test pentru IMM-uri. Potrivit părților interesate, este necesar să
extindeți testul pentru IMM-uri pentru a stabili dacă efectele presiunii estimate sunt proporționale cu
afacerile mici.
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- Pentru feedback cu privire la reglementările existente, există un birou online pentru regulamente pe
site-ul Web al antreprenorilor (Ondernemersplein). Linia telefonică este ghișeul unic pentru
antreprenorii care se confruntă cu constrângeri legale și de reglementare, fiind un program de
reglementare inteligentă interdepartamentală (Ruimte in Regels) al Ministerului Economiei și al
Ministerului Afacerilor Externe Infrastructura și Mediu care identifică aspectele juridice și
constrângerile de reglementare pe care le au companiile atunci când o fac investiții inovatoare în
creșterea ecologică.
- Mai mult, la 1 iulie 2017, functioneaza ATR (Comitetul consultativ privind sarcina de reglementare).
ATR este un organism consultativ independent și extern care oferă consiliere guvernului și
parlamentului să reducă la minimum sarcinile de reglementare pentru firme, public și lucrătorii
profesioniști din domeniul sănătății, educației, siguranței , etc.



Model de buna practica – Suedia

- Toată legislația propusă care se referă la afaceri trebuie să fie înaintată Consiliului Suedez pentru o
mai bună legiferare. O evaluare a impactului trebuie să însoțească fiecare propunere. Consiliul nu
emite avize cu privire la toate propunerile pe care le primește, face o selecție. Diverse circumstanțe
determină dacă se va emite un aviz, împrejurări, cum ar fi efectele așteptate ale unei propuneri asupra
afacerilor, timpul de răspuns specificat și volumul de muncă actual al Consiliului. Atunci când
Consiliul nu emite un aviz cu privire la un caz care a fost prezentat, în schimb este trimis un "răspuns
la secretariat". Directorul administrativ, în consultare cu președintele Consiliului, stabilește dacă va fi
emis un răspuns la secretariat. Avizul Consiliului conține o recomandare sau o obiecție referitoare la
caracterul adecvat al propunerii în termeni administrativi, precum și o evaluare a calității generale a
evaluării impactului. În ceea ce privește evaluarea administrativă, Consiliul recomandă sau respinge
propunerea.
- A fost dezvoltată metodologia "Smart Start" în 2017, pentru a sprijini autoritățile de reglementare din
estimarea impactului legislației noi sau revizuite. In orice caz, nu există un test oficial pentru IMM-uri
și nu există niciun test date comune de plecare pentru noi reguli sau legislație, chiar deși în practică
există recomandări care conduc datele de începere in2017.
- Guvernul suedez a depus eforturi pentru a reduce birocrația și costuri administrative si a deschis un
site dedicat dezvoltarii afacerii, portalul www.verksamt.se .
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