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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby postupovali v súlade s článkom 153 ods. 2 písm. b) 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorého nesmú prijímať také právne 
predpisy, ktoré by ukladali správne, finančné a právne obmedzenia brániace vzniku a 
rozvoju malých a stredných podnikov;

2. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti so všetkými novými návrhmi právnych predpisov 
naďalej uplatňovala tzv. test MSP, a predovšetkým test vychádzajúci zo zásady „najskôr 
myslieť na malých“;

3. vyzýva všetky parlamentné výbory, aby test MSP uplatňovali aj na všetky legislatívne 
správy v nadväznosti na to, ako o nich prebehne hlasovanie v príslušnom výbore a sú 
predložené do pléna na schválenie, a aby výsledky takéhoto testu prikladali k 
dokumentom, ktoré sa majú predložiť do pléna;

4. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie pravidla „jeden predpis schválený, druhý 
zrušený“, na základe ktorého by sa nepredkladal žiaden nový návrh bez toho, aby sa 
zároveň iný platný právny predpis nezrušil;

5. uznáva dôležitosť posudzovaní vplyvu a vyzýva všetky parlamentné výbory, aby tieto 
posudzovania v plnej miere zohľadňovali;

6. vyzýva Komisiu, aby zvýšila pohotovosť výboru pre posudzovanie vplyvu a skvalitnila 
vyčíslovanie nákladov implementácie a presadzovania právnych predpisov a prípadnej 
administratívnej záťaže navrhovaných právnych predpisov, ako to vo svojej správe o 
hodnoteniach vplyvu uvádza Európsky dvor audítorov1;

7. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že v rámci posudzovaní vplyvu sa vyváženým spôsobom 
zhodnotia možné vplyvy navrhovaných právnych predpisov na podnikateľský sektor, ako 
aj spoločnosť ako celok;

8. žiada Komisiu, aby predovšetkým preskúmala všetky nariadenia o financovaní a znížila 
tým administratívnu záťaž, ktorej podliehajú žiadatelia o dotácie EÚ.

                                               
1 Hodnotenia vplyvu inštitúcií EÚ: podporujú proces rozhodovania? Osobitná správa č. 3/2010


