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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. invită Comisia să efectueze evaluări de impact obligatorii privind toate propunerile 
legislative, deoarece aceasta este necesar pentru a determina necesitatea de a legifera şi de 
a hotărî dacă există o  „valoare EU adăugată”;

2. invită Comisia să stabilească un „Comitet de evaluare a impactului” (IAB) cu adevărat 
independent pentru a dispune de o supraveghere externă critică a evaluărilor de impact; 
sugerează că acesta ar trebui să fie alcătuit din membri independenţi, din exteriorul 
structurii instituţionale a UE, aprobat de Parlament şi Consiliu şi asistat de un secretariat 
format din membrii personalului de la Comisie; sugerează faptul că acest IAB ar trebui să 
recomande Parlamentului să respingă orice propunere legislativă care nu corespunde 
normelor cerute; 

3. accentuează faptul că părţile interesate ar trebui să participe la procesul de realizare a 
evaluărilor de impact şi că proiectele acestor evaluări ar trebui să fie disponibile înainte ca 
documentul final să fie publicat; 

4. propune ca în domeniile de competenţă specializată, Parlamentul şi Consiliul să aibă 
dreptul de a solicita ca evaluările de impact să fie efectuate des experţi externi în domeniul 
respectiv; 

5. solicită să fie inclusă o analiză obligatorie a costurilor/beneficiilor care să arate exact 
aceste două aspecte în cifre în fiecare evaluare de impact pentru a putea compara diferitele 
opţiuni; 

6. solicită să fie inclusă o analiză a impacturilor asupra mediului în toate evaluările de 
impact; consideră că în absenţa unor astfel de impacturi, acest lucru ar trebui menţionat 
explicit în evaluarea de impact;

7. subliniază importanţa şi necesitatea pentru propriile comisii ale Parlamentului, conform 
Abordării comune inter-instituționale asupra evaluării de impact, de a efectua revizuiri ale 
evaluărilor de impact şi a rapoartelor IAB anexate acestora în faza iniţială a procedurii şi 
de a realiza propriile evaluări de impact în cazul în care există modificări de fond care 
schimbă propunerile Comisiei în mod semnificativ; 

8. propune ca Curtea de conturi să fie responsabilă pentru supravegherea nominalizării noilor 
membri IAB, să revizuiască rapoartele iniţiale stabilite de către acest nou comitet şi să 
vegheze ca Parlamentul şi Consiliul să adere la normele stabilite în abordarea inter-
instituţională.


