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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina visas ES institucijas tvirtai vadovautis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 153 straipsnio 2 dalies b punktu: remiantis šiuo punktu jos turi vengti priimti 
teisės aktus, pagal kuriuos nustatomos administracinės, finansinės ir teisinės mažų ir 
vidutinio dydžio įmonių (MVĮ) kūrimo ir plėtros kliūtys;

2. ragina Komisiją rengiant visus naujus teisėkūros pasiūlymus toliau atlikti poveikio MVĮ 
tyrimus, ypač kai tai susiję su vadovavimosi principu „pradėk nuo mažo“ poveikiu;

3. be to, ragina visus Parlamento komitetus atsižvelgti poveikio MVĮ tyrimą rengiant 
teisėkūros pranešimus, už kuriuos jau balsavo atitinkamas komitetas ir kurie bus teikiami 
tvirtinti plenariniame posėdyje, ir įtraukti šio tyrimo rezultatus į dokumentus, kuriuos 
ketinama pateikti per plenarinį posėdį;

4. ragina Komisiją svarstyti galimybę pradėti taikyti taisyklę „vienas priimamas, kito 
atsisakoma“, kuria remiantis nė vienas naujas pasiūlymas nebūtų teikiamas neatsisakius 
panašioje politikos srityje galiojančio teisės dokumento;

5. pripažįsta poveikio vertinimų svarbą ir ragina visus Parlamento komitetus visapusiškai į 
juos atsižvelgti;

6. ragina Komisiją toliu gerinti poveikio vertinimo valdybos punktualumą, kiekybinį 
įgyvendinimo ir vykdymo sąnaudų, taip pat potencialios siūlomo teisės akto 
administracinės naštos vertinimą, kaip savo specialioje ataskaitoje dėl poveikio vertinimo 
siūlo Europos Audito Rūmai1;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad atliekant poveikio vertinimus būtų atidžiai išnagrinėtas 
galimas siūlomo teisės akto poveikis verslo bendruomenei ir visai visuomenei;

8. ypač ragina Komisiją peržiūrėti visus finansavimo reglamentus siekiant sumažinti 
administracinę naštą tiems, kurie teikia prašymus ES subsidijoms gauti.

                                               
1 „Poveikio vertinimai ES institucijose: ar jie padeda priimti sprendimus?“, specialioji ataskaita Nr. 3, 2010.


