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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. aicina ES iestādes ievērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 153. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu, saskaņā ar kuru tās nedrīkst noteikt tādus administratīvus, finansiālus un 
juridiskus ierobežojumus, kas traucētu veidoties un attīstīties mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem;

2. aicina Komisiju arī turpmāk attiecībā uz visu jauno tiesību aktu priekšlikumiem veikt 
MVU testu un it īpaši pārbaudi, kuras pamatā ir princips „vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem”;

3. aicina parlamentāro komiteju pēc tam, kad par normatīvajiem ziņojumiem attiecīgajā 
komitejā ir noticis balsojums un tie ir iesniegti apstiprināšanai plenārsēdē, arī šos 
ziņojumus izskatīt, veicot MVU testu, un šo pārbaužu iznākumu pievienot dokumentiem, 
kas ir jāiesniedz izskatīšanai plenārsēdē;

4. aicina Komisiju apsvērt iespēju noteikt „viens iekšā, viens ārā” normu, saskaņā ar kuru 
nedrīkst izstrādāt jaunu tiesību akta priekšlikumu, ja netiek atcelts līdzīgā jomā 
piemērojams tiesību instruments;

5. atzinīgi vērtē ietekmes novērtējuma nozīmību un aicina visas Parlamenta komitejas šo 
ietekmes novērtējumus ņemt vērā pilnībā;

6. aicina Komisiju arī turpmāk uzlabot Ietekmes novērtējuma struktūrvienības punktualitāti, 
piemērošanas un izpildes izmaksu aprēķinu un izvērtēt ierosinātā tiesību akta iespējamo 
administratīvo slogu, kā to Revīzijas palāta ir ieteikusi savā īpašajā ziņojumā par ietekmes 
novērtējumiem1;

7. prasa Komisijai nodrošināt, lai ietekmes novērtējumos līdzsvaroti izskatītu ierosinātā 
tiesību akta iespējamo ietekmi gan uz uzņēmējdarbības vidi, gan uz visu sabiedrību 
kopumā;

8. prasa Komisijai jo īpaši pārskatīt visus finansējuma noteikumus, lai samazinātu 
administratīvo slogu personām, kas pieprasa ES subsīdijas.

                                               
1 „Vai ietekmes novērtējumi noder ES iestādēm lēmumu pieņemšanā?”, īpašais ziņojums Nr. 3, 2010. gads.


