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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva vse institucije Unije, naj upoštevajo člen 153, odstavek 2b, PDEU, ki določa, da se 
morajo izogibati sprejemanju zakonov, ki bi uvajali upravne, finančne in zakonske 
omejitve, zaradi katerih bi se zaviralo ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij;

2. poziva Komisijo, naj ob vseh novih zakonodajnih predlogih tudi v prihodnje opravi test 
MSP, zlasti pa test, ki temelji na načelu „misli najprej na male“;

3. poziva vse parlamentarne odbore, naj tudi opravijo test MSP ob zakonodajnih poročilih, o 
katerih je pristojni odbor že glasoval in se vlagajo v odobritev na plenarnem zasedanju, 
rezultate testa pa priložijo dokumentom, predloženim plenarnemu zasedanju;

4. poziva Komisijo, naj prouči uvedbo pravila, po katerem naj ne bi bilo novih predlogov, 
vse dokler se obstoječi zakonodajni instrumenti na podobnem političnem področju ne 
odpravijo;

5. se zaveda pomena ocen učinka in vse parlamentarne odbore poziva, naj te ocene učinka v 
celoti upoštevajo;

6. poziva Komisijo, naj dodatno vpliva na pravočasno delo odbora za oceno učinka in 
izboljša količinsko opredeljenost stroškov izvajanja in uveljavitve ter potencialne upravne 
obremenitve predlagane zakonodaje, kot je to v svojem posebne poročilu o ocenah učinka 
predlagalo Evropsko računsko sodišče1;

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo v ocene učinka na uravnotežen način vključene 
morebitne posledice predlagane zakonodaje na poslovno skupnost, pa tudi družbo kot 
celoto;

8. poziva Komisijo, naj zlasti pregleda vse finančne uredbe, da bi se zmanjšala upravna 
obremenitev za prosilce subvencij EU.

                                               
1 Ocene učinka v institucijah EU: ali pomagajo pri odločanju? Posebno poročilo št. 3/2010


