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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. призовава всички институции на ЕС да спазват член 153, параграф 2, буква б) от 
ДФЕС, който ги задължава да избягват приемането на законодателство, което 
налага административни, финансови и правни ограничения, които пречат на 
създаването и развитието на малки и средни предприятия;

2. призовава Комисията да продължи да прилага теста за МСП и по-специално теста, 
основан на принципа „Мисли първо за малките“ за всички нови законодателни 
предложения;

3. призовава всички парламентарни комисии също така да прилагат теста за МСП във 
връзка със законодателните доклади след гласуването им в съответната комисия и 
представянето им за одобрение на пленарно заседание и да приложат резултатите от 
такива тестове към документите, които ще бъдат внесени на пленарно заседание;

4. призовава Комисията да разгледа въвеждането на правило, съгласно което 
представянето на дадено ново предложение е съпроводено от оттеглянето на 
съществуващ законодателен инструмент в сходна политическа област („one-in, one-
out“);

5. признава значението на оценките на въздействието и призовава всички 
парламентарни комисии да ги вземат предвид в пълна степен;

6. призовава Комисията допълнително да подобри навременността на Съвета за 
оценка на въздействието, количественото изражение на разходите за прилагане и 
изпълнение, както и потенциалната административна тежест на предложеното 
законодателство, както предлага Европейската сметна палата в специалния си 
доклад относно оценката на въздействието1;

7. призовава Комисията да се увери, че оценките на въздействието правят балансиран 
преглед на евентуалните последици на предложеното законодателство както за 
стопанските субекти, така и за обществото като цяло;

8. изисква Комисията да преразгледа по-специално всички регламенти за финансиране 
с цел намаляване на административната тежест за лицата, кандидатстващи за 
субсидии от ЕС.

                                               
1 Оценка на въздействието в институциите на ЕС — подпомага ли тя вземането на решения? Специален 
доклад № 3/2010.


