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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da se je treba naučiti iz naknadnih ocenjevanj veljavne zakonodaje in analiz 
ustrezne sodne prakse Sodišča ter da je potrebna ustrezna razprava o strateških izbirah, ki 
so na voljo znotraj določene politike, preden se predlaga nova zakonodaja;

2. poudarja, da so za kakovostno zakonodajo in njen pravilen prenos, izvajanje in 
izvrševanje potrebne temeljite ocene učinka;

3. poudarja, da se mora Komisija za objektivno oceno učinka sistematično posvetovati z 
vsemi zainteresiranimi stranmi, tudi z malimi in srednjimi podjetji in organizacijami za 
varstvo potrošnikov;

4. meni, da je ocena učinka „živ“ dokument, ki je del postopka priprave zakonodaje; 
poudarja, da je treba zagotoviti dovolj prožnosti, ki bo v prihodnje omogočala izvajanje 
ocen učinka med samim postopkom priprave zakonodaje;

5. poziva Komisijo, naj za zagotovitev upoštevanja zahtev o varstvu potrošnikov poskrbi za 
oceno možnega učinka predloga na potrošnike, pa tudi gospodarskih, družbenih in 
okoljskih učinkov; 

6. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo ocene učinka vsebovale smiselno oceno socialnih 
posledic predlogov;

7. pozdravlja dejstvo, da nove smernice za oceno učinka, ki jih je pripravila Komisija, 
obvezujejo k preučitvi možnih učinkov predlogov na majhna in srednja podjetja;

8. poudarja, da je treba izboljšati delo odbora za oceno učinka s tem, da se zagotovi 
prisotnost izvedencev Komisije z vseh področij politik, na katere se ocena nanaša, ter 
predstavnikov Evropskega parlamenta;

9. spodbuja vse svoje odbore, naj pred obravnavo zakonodajnega postopka s Komisijo 
opravijo poglobljeno razpravo o oceni učinka. 


