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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wzywa instytucje UE do przestrzegania art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE, który wymaga 
unikania przyjmowania przepisów, które nakładają administracyjne, finansowe i prawne 
ograniczenia, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich 
przedsiębiorstw;

2. wzywa Komisję do kontynuowania stosowania wobec wszystkich wniosków 
ustawodawczych „testu MŚP”, a zwłaszcza testu opierającego się na zasadzie „najpierw 
myśl na małą skalę”;

3. wzywa także komisje parlamentarne do stosowania „testu MŚP” do sprawozdań 
ustawodawczych po ich przegłosowaniu przez daną komisję i w momencie poddawania 
ich pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym oraz do dodawania wyników tego testu do 
dokumentów przedkładanych na posiedzeniu plenarnym;

4. wzywa Komisję do rozważenia wprowadzenia zasady „one in, one out”, zgodnie z którą 
żaden nowy wniosek nie zostanie przedstawiony, o ile nie uchyli się wcześniej 
obowiązującego aktu ustawodawczego w podobnym obszarze polityki;

5. docenia znaczenie ocen skutków i wzywa wszystkie komisje parlamentarne do zwrócenia 
na nie szczególnej uwagi;

6. wzywa Komisję do dalszego zwiększenia punktualności Rady ds. Ocen Skutków, 
oszacowania kosztów wdrożenia i egzekwowania i potencjalnego obciążenia 
administracyjnego powodowanego przez proponowane ustawodawstwo, zgodnie z 
sugestiami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zawartymi w jego sprawozdaniu 
specjalnym na temat ocen skutków1;

7. wzywa Komisję do zadbania o to, aby oceny skutków badały, w sposób zrównoważony, 
potencjalne skutki proponowanego ustawodawstwa zarówno dla środowiska biznesowego, 
jak i dla całego społeczeństwa;

8. zwraca się do Komisji zwłaszcza o dokonanie przeglądu wszystkich rozporządzeń 
dotyczących funduszy w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego, które spada na 
wnioskujących o dotacje UE.

                                               
1 „Oceny skutków w instytucjach UE: czy wspierają one procesy decyzyjne?” Sprawozdanie specjalne nr 
3/2010.


