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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. подчертава необходимостта от това да се извлекат поуки от последващата оценка на 
съществуващото законодателство и от анализ на съответната съдебна практика на 
Съда на Европейския съюз и необходимостта от осъществяването на подходяща 
дискусия относно стратегическите опции, които съществуват в дадена област на 
политика, преди да бъде предложено ново законодателство;

2. набляга на необходимостта от изготвянето на обстойни оценки на въздействието, 
като предпоставка за висококачествено законодателство и правилно транспониране, 
прилагане и изпълнение;

3. изтъква, че за да бъде една оценка на въздействието обективна, Комисията трябва 
систематично да се консултира с всички заинтересовани страни, в това число с 
малките и средните предприятия и с организациите за защита на потребителя;

4. разглежда оценката на въздействието като „подлежащ на развитие документ“, който 
е част от законодателния процес; подчертава необходимостта от гарантиране на 
достатъчно гъвкавост, за да могат да бъдат изготвяни последващи оценки на 
въздействието по време на законодателния процес;

5. призовава Комисията да гарантира, че изискванията за защита на потребителите се 
вземат под внимание, като гарантира, че оценките на въздействието разглеждат 
възможното въздействие на предложенията върху потребителите, както и тяхното 
икономическо и социално въздействие и въздействието им върху околната среда; 

6. призовава Комисията да осигури в оценките на въздействие наличието на 
съдържателна оценка на социалното въздействие на предложенията;

7. приветства факта, че новите насоки на Комисията за оценка на въздействието 
съдържат ангажимент да се изследва възможното въздействие на предложенията 
върху малките и средните предприятия;

8. подчертава необходимостта от подобряване на работата на Съвета за оценка на 
въздействието, като се осигури представителство на експерти на Комисията от 
всички засегнати области на политиката и на Европейския парламент;

9. насърчава всички свои комисии преди разглеждането на дадено законодателно 
предложение да провеждат задълбочено обсъждане с Комисията относно оценката 
на въздействие.


