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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază necesitatea de a trage învățăminte din evaluarea ex-post a legislației existente și 
din analiza jurisprudenței relevante a Curții de Justiție, precum și necesitatea de a purta o 
discuție adecvată cu privire la opțiunile strategice disponibile într-un anumit domeniu de 
politică înaintea propunerii unei noi legislații;

2. subliniază necesitatea realizării unor evaluări de impact temeinice ca o condiție prealabilă 
pentru obținerea unei legislații de calitate și pentru transpunerea și punerea în aplicare 
corectă a acesteia;

3. subliniază faptul că, în vederea realizării unei evaluări de impact obiective, Comisia 
trebuie să consulte sistematic toate părțile interesate, inclusiv IMM-urile și organizațiile 
pentru protecția consumatorilor;

4. consideră că evaluarea de impact este un „document viu”, parte componentă a procesului 
de legiferare; subliniază necesitatea garantării unei flexibilități suficiente, care să permită 
realizarea de evaluări de impact ulterioare pe parcursul procesului de legiferare;

5. invită Comisia să garanteze că se iau în considerare cerințele din domeniul protecției 
consumatorilor, asigurându-se că evaluările de impact examinează impactul potențial al 
propunerilor asupra consumatorilor, precum și impactul lor economic și social și cel 
asupra mediului; 

6. îndeamnă Comisia să se asigure că evaluările de impact includ o evaluare pertinentă a 
impactului social al propunerilor;

7. salută faptul că noile orientări generale ale Comisiei privind analiza de impact conțin un 
angajament de examinare a impactului potențial al propunerilor asupra IMM-urilor;

8. subliniază necesitatea de a îmbunătăți activitatea Comitetului de evaluare a impactului 
prin asigurarea reprezentării în cadrul acestuia a experților Comisiei din toate domeniile 
de politică vizate și a Parlamentului European;

9. încurajează toate comisiile parlamentare ca, înaintea examinării unei propuneri legislative, 
să poarte o discuție aprofundată cu Comisia Europeană privind evaluările de impact.


