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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. felszólítja az uniós intézményeket, hogy tartsák be az EUMSZ 153. cikk (2) bekezdésének 
b) pontját, amely kimondja, hogy nem írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi vagy 
jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások alapítását és 
fejlődését;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy valamennyi új jogalkotási javaslat esetében folytassa a 
„kkv-tesztek” alkalmazását, és különösen a „gondolkozz először kicsiben” elven alapuló 
vizsgálatok elvégzését;

3. felszólítja a Parlament valamennyi bizottságát, hogy miután jogalkotási jelentéseiket az 
illetékes bizottságban megszavazták, és jóváhagyásra a plenáris ülés elé terjesztik, szintén 
alkalmazzák a „kkv-teszteket”, és e vizsgálatok eredményét csatolják a plenáris elé 
terjesztett dokumentumokhoz;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg az úgynevezett „one-in, one-out” szabály 
bevezetését, melynek lényege, hogy nem terjesztenek elő új javaslatot anélkül, hogy 
valamely hasonló szakpolitikai területről egy létező jogalkotási eszközt vissza ne 
vonnának;

5. elismeri a hatásvizsgálatok jelentőségét, és felhívja a Parlament valamennyi bizottságát, 
hogy teljes mértékben vegye figyelembe ezeket a hatásvizsgálatokat;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy az Európai Számvevőszéknek a hatásvizsgálatokról szóló 
különjelentésében1 javasoltak szerint fejlessze tovább a hatásvizsgálati testület 
naprakészségét, valamint a javasolt jogszabály alkalmazási és végrehajtási költségeinek és 
potenciális adminisztratív terheinek számszerűsítését;

7. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a hatásvizsgálatok kiegyensúlyozott 
módon mérjék fel a javasolt jogszabálynak mind az üzleti világra, mind a társadalom 
egészére gyakorolt potenciális hatásait;

8. kéri a Bizottságot, hogy az uniós támogatások kérelmezőit sújtó adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében vizsgálja felül különösen a támogatásokkal kapcsolatos 
valamennyi jogszabályt. 

                                               
1 Hatásvizsgálatok az uniós intézményekben: segítik-e a döntéshozatalt? 3/2010. sz. különjelentés


