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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. припомня колко е важно за правилното функциониране и 
конкурентоспособността на вътрешния пазар да има ефективни инструменти за 
по-добро законотворчество, които да отчитат изцяло субсидиарността и 
пропорционалността при изготвянето на научно обосновано и балансирано 
законодателство, особено за потребителите и МСП;

2. отново заявява, че целите на вътрешния пазар, като например подобряването на 
конкурентоспособността, цифровизацията, устойчивостта и защитата на 
потребителите, следва да бъдат подкрепени със засилено използване на 
инструменти за контрол, като например Програмата за пригодност и резултатност 
на регулаторната рамка (REFIT) и Комитета за регулаторен контрол;

3. подчертава, че по-специално МСП ще продължат да се сблъскват със сериозни 
последици поради пандемията от COVID-19 и се нуждаят от повече гъвкавост, за 
да реагират бързо на постоянно променящите се изисквания на нашата 
икономика; отново заявява, че намаляването на бюрокрацията, принципът „мисли 
първо за малките“ и насърчаването на общество, което оценява 
предприемачеството, трябва да бъдат приоритети на законодателството в областта 
на вътрешния пазар;

4. призовава органите на държавите членки на национално и регионално равнище, 
както и заинтересованите лица да се включат по-активно на ранен етап от процеса 
на вземане на решения с проверки на субсидиарността и пропорционалността и 
оценки на административната тежест на законодателството на ЕС; освен това 
призовава държавите членки да гарантират бързото и последователно 
транспониране, изпълнение и прилагане на законодателството и да избягват 
свръхрегулирането, което може да подкопае гладкото функциониране на 
вътрешния пазар;

5. предупреждава, че законодателството, което увеличава административната 
тежест, засяга значително МСП и потребителите, като възпрепятства 
конкурентоспособността и пречи на единния пазар да разгърне пълния си 
потенциал; призовава Комисията да засили проверката за пригодност на МСП с 
оглед на предоставянето на доказателства относно добавената стойност на 
действията на ЕС и свързаните с тях разходи и ползи.


