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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. invită toate instituțiile UE să respecte prevederile articolului 153 alineatul (2) litera (b) din 
TFUE care le solicită să nu adopte texte legislative care impun constrângeri 
administrative, financiare și juridice susceptibile să frâneze crearea și dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii;

2. invită Comisia să aplice în continuare testul IMM-urilor și, în special, un test bazat pe 
principiul „a gândi mai întâi la scară mică” în cazul tuturor noilor propuneri legislative;

3. invită toate comisiile parlamentare să aplice un test al IMM-urilor și în cazul rapoartelor 
legislative, după ce acestea au fost votate de comisia competentă și sunt prezentate în plen 
spre aprobare, și să adauge rezultatele acestui test la documentele care urmează să fie 
prezentate în plen;

4. invită Comisia să ia în considerare introducerea unei reguli de tipul "one-in, one-out", în 
temeiul căreia nicio nouă propunere să nu poată fi prezentată fără ca un instrument 
legislativ deja existent într-un domeniu politic similar să nu fie abrogat;

5. recunoaște importanța studiilor de impact și invită toate comisiile parlamentare să le 
acorde toată atenția necesară;

6. invită Comisia să îmbunătățească în continuare promptitudinea intervenției Comitetului de 
evaluare a impactului, cuantificarea costurilor de punere în aplicare și de asigurare a 
respectării, precum și posibila sarcină administrativă a legislației propuse, așa cum a  
sugerat Curtea Europeană de Conturi în Raportul său special privind studiile de impact1;

7. invită Comisia să se asigure că studiile de impact examinează în mod echilibrat posibilele 
efecte ale legislației propuse atât pentru comunitatea de afaceri, cât și pentru societate, în 
ansamblul ei;

8. solicită Comisiei să revizuiască, în special, toate normele de finanțare pentru a reduce 
sarcina administrativă în cazul solicitaților de subvenții UE.

                                               
1 Evaluările de impact în cadrul instituțiilor UE: un instrument în sprijinul procesului decizional? Raportul 
special nr. 3/2010


