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Europos Parlamento rezoliucija dėl „Pirmojo dešimtuko“ konsultavimosi proceso ir 
reglamentavimo naštos sumažinimo MVĮ
(2013/2711(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 19–20 d. Feiroje posėdžiavusios Europos Vadovų 
Tarybos priimtą Europos mažųjų įmonių chartiją,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (MVĮ)1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 23 d. Komisijos ataskaitą „Mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms tenkančios reglamentavimo naštos mažinimas. ES reglamentavimo sistemos 
pritaikymas labai mažų įmonių poreikiams“ (COM(2011) 0803), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 23 d. Komisijos komunikatą „Smulkiojo verslo akto 
Europai apžvalga“ (COM(2011) 0078),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių 
programa (COM(2011) 0834),

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 14–15 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas ir į 2013 m. 
rugsėjo 26–27 d. Konkurencingumo tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl MVĮ skirto pažangaus 
reglamentavimo stebėsenos ir konsultavimosi šiais klausimais (SWD(2013) 60),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Komisijos tolesni 
veiksmai po konsultacijos dėl 10 labiausiai MVĮ veiklą sunkinančių ES teisės aktų“ 
(COM(2013) 446 final),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pažangus 
reglamentavimas – atsižvelgti į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius“ (COM(2013) 122 
final) ir į pridedamą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl MVĮ skirto pažangaus 
reglamentavimo stebėsenos ir konsultavimosi šiais klausimais (SWD(2013) 60 final),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
                                               
1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.
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ekonominių ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Reglamentavimo 
kokybės ir rezultatų programa (REFIT). Rezultatai ir tolesni veiksmai“ (COM(2013) 685 
final),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį,

A. kadangi MVĮ konkurencingumo didinimas – tai horizontalūs veiksmai, kurie vykdomi 
skirtingose politikos srityse;

B. kadangi MVĮ dėl ribotų pajėgumų tenka neproporcingai didelė nereikalinga 
administracinė ir reglamentavimo našta ir kadangi dėl to Europos Sąjungos įstatymų 
leidėjai įsipareigojo vadovautis principu „Visų pirma galvokime apie mažuosius“;

C. kadangi „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 74 proc. europiečių mano, kad ES 
sukuria per daug biurokratijos;

D. kadangi beveik trečdalis ES teisėkūros sukuriamos administracinės naštos visų pirma 
atsiranda dėl neproporcingo ir neveiksmingo teisės aktų įgyvendinimo nacionaliniu 
lygmeniu, o tai reiškia, kad būtų galima sutaupyti iki 40 mlrd. EUR, jeigu valstybės narės 
ES teisės aktus į nacionalinę teisę perkeltų veiksmingiau;

E. kadangi Parlamentas kelis kartus, pvz., 2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje, pareiškė, kad 
ES reglamentavimo supaprastinamas neturėtų prieštarauti esminėms ES sveikatos ir 
saugos darbe reikalavimams, esminėms ES darbuotojų teisėms ar esminiams ES 
aplinkosaugos teisės aktų principams;

F. kadangi dauguma „Pirmojo dešimtuko“ teisėkūros priemonių, išvardytų Komisijos 
komunikate, buvo jau rengiamos tuo metu, kai buvo pradėtas komunikatas, o kai kurie 
pasiūlymai dėl teisės aktų jau buvo pateikti „Pirmojo dešimtuko“ konsultacijų metu, o kai 
kurie jau užbaigti;

G. kadangi šioje rezoliucijoje nekomentuojami atskiri tolesni veiksmai – tai bus daroma 
konkrečiomis progomis, o šiuo atveju dėmesys sutelkiamas į Komisijos taikomą metodą;

1. pritaria Komisijos „Pirmojo dešimtuko“ iniciatyvai, kuri sudaro pagal programą REFIT 
vykdomų veiksmų dalį, ir pažymi, kad buvo pažadėta, jog tai bus ne vienkartinės 
pastangos, o reguliari besitęsiančios peržiūros procedūros dalis; tačiau pabrėžia, kad 
„Pirmojo dešimtuko“ metodas neturėtų pakeisti sistemingo horizontalių politikos sričių ES 
reglamentavimo administracinės naštos mažinimo metodo, o turėtų būti laikomas 
pavyzdiniu veiksmu;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0387.
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2. šiuo atžvilgiu taip pat pritaria Komisijos įsipareigojimui patvirtinti pažangų 
reglamentavimą kaip neatsiejamą sprendimų priėmimo ciklo dalį ir ypač apsvarstyti 
galimybę vykdyti programą REFIT kaip tęstinę, kasmet ją atnaujinant; 

3. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad MVĮ, ypač inovacinės 
įmonės, būtų skatinamos vystytis joms taikant supaprastintą reglamentavimo sistemą ir 
mažesnę administracinę naštą visose politikos srityse, o ypač gamybos, skaitmeninėje ir 
paslaugų bendrosiose rinkose;

4. teigiamai vertina tai, kad nuo šiol Komisija įtrauks MVĮ rezultatų suvestinę į metinę 
programos REFIT rezultatų suvestinę; mano, kad tai būtų žingsnis teisinga kryptimi, jei ji 
vykdydama platesnio masto reglamentavimo supaprastinamo veiksmus toliau atsižvelgtų į 
MVĮ reikalavimus; vis dėlto pabrėžia, kad dėl šio sujungimo jokiu būdu neturėtų būti 
nukreiptas ypatingas dėmesys, kurį Komisija skiria MVĮ savo procesuose;

5. pabrėžia, kad numatytoje metinėje rezultatų suvestinėje turėtų būti veiksmingai stebima 
teisėkūros ir teisės aktų įgyvendinimo pažanga ES ir nacionaliniais lygmenimis, taip pat 
atsižvelgiant į su MVĮ susijusius aspektus; mano, kad ši rezultatų suvestinė padės MVĮ 
įvertinti dėl ES arba nacionalinių teisės aktų patiriamas administracines išlaidas ir leis 
lengviau atlikti stebesėną, tokiu būdu būtų skatinamas konstruktyvus MVĮ dalyvavimas 
būsimose konsultacijose; 

6. tačiau pabrėžia, kad deramai atlikus ex-ante vertinimus, būtų lengviau atlikti bet kokį ex-
post vertinimą; todėl ragina Europos Komisiją pradėti diskusijas apie naują poveikio 
vertinimo kultūrą Europos Sąjungos institucijose, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims; mano, kad įvykdžius reformą poveikio vertinimo 
valdybai, pavyzdžiui, turėtų būti suteikta daugiau savarankiškumo ir įgaliojimų; toliau 
rekomenduoja, kad Parlamentas daugiau naudotųsi savo poveikio vertinimo ir poveikio 
MVĮ tyrimo galimybėmis, visų pirma prieš pateikdamas esminius Komisijos pasiūlymų 
pakeitimus;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti internetinę taikomąją programą, kurioje 
vyriausybė nurodytų, kokiu mastu MVĮ bus paveiktos naujų teisės aktų, pvz.,
Mittelstandsmonitor Vokietijoje, kuri paprasto šviesoforo pavidalu parodo, kad naujas 
įstatymas greičiausiai turės poveikį MVĮ (raudona), galbūt turės poveikį MVĮ (geltona) ar 
neturės poveikio MVĮ (žalia);

8. pritaria Tarybos prašymui, išreikštam jos 2013 m. kovo 14 ir 15 d. išvadose, toliau mažinti 
bendrą reglamentavimo naštą tiek ES, tiek nacionaliniu lygmenimis; 

9. apgailestauja, kad MVĮ iki šiol nepavyko pasinaudoti bendrosios rinkos galimybėmis, ir 
primena, kad ES27 eksportuoja tik 25 proc. MVĮ; ragina Komisiją ir valstybes nares 
bendradarbiauti siekiant panaikinti nereikalingas tarpvalstybines kliūtis, kurios trukdo 
MVĮ, ir dėti daugiau pastangų siekiant valstybių narių reglamentavimo suderinimo; 
pabrėžia Dohos vystymosi darbotvarkės sudarymo svarbą per 2013 m. gruodžio mėn. 
vyksiančią Devintąją ministrų konferenciją, kurioje ypatingas dėmesys bus skiriamas 
palankių prekybos sąlygų užtikrinimui MVĮ; šiomis aplinkybėmis pritaria Komisijos 
ketinimui pasiūlyti standartinę PVM deklaraciją;
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10. ragina valstybes narės pakartoti ES lygmeniu pagal REFIT programą ir „Pirmojo 
dešimtuko“ iniciatyvą vykdomus veiksmus ir užtikrinti, kad taip pat nacionaliniu 
lygmeniu MVĮ būtų mažinama reglamentavimo našta; toliau pabrėžia, kad valstybės narės 
gali ypač veiksmingai sumažinti reglamentavimo naštą MVĮ, jei perkeldamos ES 
direktyvas į nacionalinę teisę vengs perteklinio reglamentavimo; primygtinai ragina 
valstybes nares pasinaudoti galimybe palengvinti MVĮ taikomą tvarką tose srityse, kur tai 
leidžiama ES teisės aktais, pvz., darbuotojų informavimo ir konsultavimo, maisto 
higienos, atliekų, aplinkos ir metinės finansinės atskaitomybės srityse;

11. primena savo poziciją dėl MVĮ išimčių taikymo ES teisės aktuose, išdėstytą 2012 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucijoje, pagal kurią išimtys turėtų būti taikomos tik 
tuomet, kai MVĮ poveikio tyrimas kiekvienu konkrečiu atveju gali parodyti, kad ypatingi 
MVĮ poreikiai negali būti patenkinti taikant pritaikytus sprendimus arba palengvintą 
tvarką; pabrėžia, kad bendrų išimčių taikymas MVĮ dažnai yra susijęs su rizika, kad MVĮ 
galėtų būti taikomas nacionalinių įstatymų kratinys, kuris toliau skatintų susiskaidymą ir 
trukdytų jų patekimui į vidaus rinką;

12. teigiamai vertina tai, kad Komisija pratęsė Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų 
subjektų grupės administracinei naštai mažinti įgaliojimus iki 2014 m. spalio mėn., kaip to 
prašė Europos Parlamentas savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje ir kaip numatyta pagal 
programą COSME;

13. mano, kad „Pirmojo dešimtuko“ konsultacijos – tai naudingi veiksmai, o konsultacijų 
rezultatus laiko svarbiu MVĮ ir joms atstovaujančių organizacijų signalu; ragina Komisiją 
toliau reguliariai atlikti šiuos veiksmus pasitelkiant „Eurobarometra“; vis dėlto pažymi, 
kad reakcijos į „Pirmojo dešimtuko“ konsultacijas geografiniu požiūriu labai nelygiai 
pasiskirsčiusios; prašo Komisijos atlikti šio disbalanso priežasčių ex-post vertinimą 
siekiant užtikrinti, kad surinkta informacija nebūtų šališka dėl nepakankamo 
informuotumo ar kitų veiksnių, kurie iškreiptų gautus duomenis;

14. tikisi, kad kita Komisijos sudėtis paliks atsakomybę už pažangų reglamentavimą 
Pirmininko kabinetui, ir ragina ją didinti MVĮ atstovų vaidmenį;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


