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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι είναι ανάγκη να αντληθούν διδάγματα από την εκ των υστέρων αξιολόγηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας και από την ανάλυση της σχετικής νομολογίας του ΔΕΚ και 
επισημαίνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος σχετικά με τις 
στρατηγικές επιλογές που είναι εφικτές στον εκάστοτε τομέα πολιτικής πριν την υποβολή 
νέων νομοθετικών προτάσεων·

2. επισημαίνει ότι οι εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις επιπτώσεων απαιτούν αναγκαία 
προϋπόθεση για μια νομοθεσία υψηλού επιπέδου και για την ορθή μεταφορά, εφαρμογή 
και επιβολή αυτής,

3. παρατηρεί ότι, προκειμένου να είναι αντικειμενική η εκτίμηση επιπτώσεων, η Επιτροπή 
οφείλει να διαβουλεύεται συστηματικά με όλους τους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών·

4. θεωρεί ότι η εκτίμηση επιπτώσεων αποτελεί ένα "εν εξελίξει κείμενο" που συνιστά τμήμα 
της νομοθετικής διαδικασίας· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση επαρκούς 
ευελιξίας ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή περαιτέρω εκτιμήσεων επιπτώσεων κατά 
τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας·

5. καλεί την Επιτροπή να παράσχει διαβεβαιώσεις για το ότι λαμβάνονται υπόψη οι
απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή με το να εξασφαλίζει ότι οι εκτιμήσεις 
επιπτώσεων μελετούν τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των προτάσεων στους καταναλωτές, 
καθώς επίσης και τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο αυτών· 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να περιλαμβάνουν οι εκτιμήσεις 
επιπτώσεων ουσιαστική αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου των προτάσεων·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων περιέχουν δέσμευση περί εξέτασης του ενδεχόμενου 
αντικτύπου των προτάσεων στις ΜΜΕ·

8. τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί το έργο της Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων, κάτι 
που είναι δυνατόν εφόσον ληφθεί μέριμνα για την παρουσία εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής από όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής και για την εκπροσώπηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

9. παροτρύνει όλες τις επιτροπές του, πριν εξετάσουν οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση, να 
διεξάγουν εμπεριστατωμένο διάλογο με την Επιτροπή σχετικά με την εκτίμηση 
επιπτώσεων.


