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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj izvede obvezne ocene učinka za vse zakonodajne predloge, da se 
ugotovi, ali je zakonodaja potrebna in ali prinaša „dodano vrednost EU”;

2. poziva Komisijo, naj oblikuje resnično neodvisen odbor za ocene učinka, ki bo izvajal 
natančen zunanji nadzor nad ocenami učinka; predlaga, da bi odbor sestavljali neodvisni 
člani, ki ne bi bili iz institucij EU, in da bi ga potrdila Parlament in Svet ter podpiral 
sekretariat osebja Komisije; predlaga, da bi odbor Parlamentu priporočil, naj zavrne 
zakonodajne predloge, katerih ocena učinka ne bi izpolnjevala zahtevanih standardov; 

3. poudarja, da bi morale biti zainteresirane strani vključene v proces oblikovanja ocen 
učinka in da bi moral biti osnutek ocene učinka na voljo za pripombe pred objavo 
končnega dokumenta;

4. predlaga, da lahko Parlament in Svet za področja posebnega strokovnega znanja 
zahtevata, naj ocene učinka izvedejo zunanji strokovnjaki; 

5. poziva k obvezni izvedbi analize stroškov in koristi z jasno opredeljenimi koristmi in 
stroški, ki jo je treba vključiti v vsako oceno učinka, da bi lahko primerjali različne 
možnosti;

6. poziva k izvedbi analize posledic za okolje, ki jih je treba vključiti v vsako oceno učinka; 
meni, da bi moralo biti v oceni učinka izrecno navedeno, če teh posledic ni;

7. poudarja, kako pomembno in potrebno je, da odbori Parlamenta v skladu z 
medinstitucionalnim skupnim pristopom k oceni učinka ocene učinka in spremljajoča 
poročila odbora za ocene učinka pregledajo v začetni fazi postopka ter da izvedejo lastne 
ocene učinka v primeru pomembnih sprememb predlogov Komisije; 

8. predlaga, da naj bo Računsko sodišče odgovorno za nadzor nad imenovanjem novih 
članov odbora za ocene učinka in pregled nad prvimi poročili, ki jih pripravi novi odbor, 
in da naj zagotavlja, da Parlament in Svet upoštevata pravila iz medinstitucionalnega 
skupnega pristopa.


