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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμμορφωθούν προς το άρθρο 153, παράγραφος 
2(β), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο απαιτεί από αυτά 
να αποφεύγουν την έγκριση νομοθεσίας που επιβάλλει διοικητικούς, οικονομικούς και 
νομικούς εξαναγκασμούς οι οποίοι παρεμποδίζουν τη δημιουργία και ανάπτυξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

2. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει μια "δοκιμή ΜΜΕ" και ιδίως μια δοκιμή 
που βασίζεται στην αρχή "προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις" σε όλες τις νέες 
νομοθετικές προτάσεις·

3. καλεί όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές να εφαρμόσουν επίσης μια "δοκιμή ΜΜΕ" 
στις νομοθετικές εκθέσεις, εφόσον έχουν εγκριθεί από την αντίστοιχη επιτροπή και 
υποβάλλονται στην ολομέλεια για τελική έγκριση, και να προσθέτουν τα αποτελέσματα 
αυτής της δοκιμής στα έγγραφα που υποβάλλονται στην ολομέλεια·

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη θέσπιση του κανόνα "one-in, one-out", βάσει του 
οποίου δεν υποβάλλεται καμία νέα πρόταση εάν πριν δεν αποσυρθεί ένα υφιστάμενο 
νομοθετικό μέσο σε παρεμφερή τομέα πολιτικής·

5. αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των αξιολογήσεων επιπτώσεων και καλεί όλες τις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές να λαμβάνουν πλήρως υπόψη αυτές τις αξιολογήσεις 
επιπτώσεων·

6. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω την εγκυρότητα του Συμβουλίου για τις 
Αξιολογήσεις Επιπτώσεων, τον ποσοτικό προσδιορισμό του κόστους εφαρμογής και 
επιβολής καθώς και την πιθανή διοικητική επιβάρυνση της προτεινόμενης νομοθεσίας, 
όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του για τις 
εκτιμήσεις αντικτύπου1·

7. καλεί  την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις επιπτώσεων εξετάζουν, με 
ισορροπημένο τρόπο, τις δυνητικές συνέπειες της προτεινόμενης νομοθεσίας αφενός για 
την κοινότητα των επιχειρήσεων και αφετέρου για την κοινωνία στο σύνολό της·

8. ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει κυρίως όλους τους κανονισμούς 
χρηματοδότησης προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για υποψήφιους για 
επιδοτήσεις της ΕΕ.

                                               
1 Εκτιμήσεις αντικτύπου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ: διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων; Ειδική Έκθεση αριθ. 
3, 2010.


