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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá všechny orgány EU, aby dodržovaly čl. 153 odst. 2b SFEU, který po nich 
požaduje, aby nepřijímaly předpisy ukládající správní, finanční a právní omezení bránící 
zakládání a rozvoji malých a středních podniků (dále jen „MSP“);

2. vyzývá Komisi, aby i nadále na veškeré nové legislativní návrhy uplatňovala tzv. test 
MSP, a zejména test vycházející ze zásady „mysli nejdříve v malém“;

3. vyzývá parlamentní výbory, aby uplatňovaly test MSP také na legislativní zprávy, poté co 
o nich hlasoval příslušný výbor a jsou předloženy k schválení na plenárním zasedání, 
a aby přiložily výsledky takového testu k souboru dokumentů, který se předkládá plénu;  

4. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení pravidla „jedno zavést, jedno zrušit“, podle nějž by 
nebylo možné prosazovat nový návrh, aniž by byl předtím zrušen platný legislativní 
nástroj v obdobné politické oblasti;

5. uznává, že je důležité vypracovávat posouzení dopadů, a vyzývá parlamentní výbory, aby 
tato hodnocení plně zohledňovaly;

6. vyzývá Komisi, aby dále zdokonalila pohotovost výboru pro posuzování dopadů a číselné 
vyjádření nákladů na provádění a prosazování a potenciálního administrativního břemene 
navrhovaných předpisů, jak ve své zvláštní zprávě o posuzování dopadů navrhuje Účetní 
dvůr1;

7. vyzývá Komisi, aby zajistila, že posouzení dopadů vyváženým způsobem přezkoumají 
potenciální dopady navrhovaných předpisů jak na podnikatelské kruhy, tak na společnost 
jako celek;

8. žádá Komisi, aby obzvláště přezkoumala veškeré předpisy upravující financování s cílem 
snížit administrativní břemeno, které zatěžuje žadatele o dotace EU.

                                               
1 „Posuzování dopadů v orgánech EU: napomáhá při rozhodování?“, zvláštní zpráva č. 3, 2010.


