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Amendamentul 1
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Comitetul de evaluare a 
impactului (CEI) al Comisiei ar trebui să 
fie independent de Comisia Europeană și 
să fie format din membri neexecutivi 
independenți, care să răspundă în fața 
Parlamentului European și să fie numiți 
de acesta;

1. totuși solicită Comisiei Europene să 
analizeze dacă este oportună includerea 
unui procentaj de experți independenți în 
actualul Comitet de evaluare a impactului 
(CEI) în vederea îmbunătățirii eficienței 
acestuia;

Or.es

Amendamentul 2
Claude Turmes în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Comitetul de evaluare a 
impactului (CEI) al Comisiei ar trebui să
fie independent de Comisia Europeană și 
să fie format din membri neexecutivi 
independenți, care să răspundă în fața
Parlamentului European și să fie numiți de 
acesta;

1. subliniază că Comitetul de evaluare a 
impactului (CEI) al Comisiei ar trebui să
asigure un control sever al calității, 
precum și transparență și să raporteze 
periodic Parlamentului European;

Or.en

Amendamentul 3
Alajos Mészáros

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Comitetul de evaluare a 
impactului (CEI) al Comisiei ar trebui să 
fie independent de Comisia Europeană și 
să fie format din membri neexecutivi
independenți, care să răspundă în fața 
Parlamentului European și să fie numiți 
de acesta;

1. subliniază că Comitetul de evaluare a 
impactului (CEI) al Comisiei ar trebui să 
fie independent de Comisia Europeană și 
să fie format, în special, din membri 
neexecutivi imparțiali, care să fie numiți 
de Parlamentul European, pe baza unei 
evaluări realizate de comisiile competente;

Or.en

Amendamentul 4
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că evaluarea de impact 
constituie un instrument adecvat pentru 
justificarea pertinenței propunerilor 
Comisiei, în special respectarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității, și pentru a explica mai 
bine colegislatorilor și cetățenilor, în 
general, motivele care au dus la alegerea 
unei anumite măsuri;

Or.es

Amendamentul 5

Claude Turmes în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia Europeană să includă 
în mod sistematic reprezentanți ai altor 
instituții în consultări publice, audieri 
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etc.; astfel, Parlamentul European ar 
putea fi implicat mai devreme și mai 
îndeaproape în cadrul procesului, iar 
Comisia ar putea stabili mai bine 
necesitatea evaluării de impact și 
conținutul acesteia, în ceea ce privește 
opțiunile politice;

Or.en

Amendamentul 6
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. CEI ar trebui să verifice toate EI ale 
Comisiei și să emită avize cu privire la 
acestea; în cazul în care Comisia, în urma 
unui aviz negativ din partea CEI, decide 
să nu-și modifice propunerea, ar trebui să 
fie publicată o declarație a Comisiei 
pentru a explica această decizie, 
împreună cu propunerea, precum și 
avizul CEI;

Or.en

Amendamentul 7
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că evaluarea de 
impact nu trebuie să reducă în niciun fel 
independența Comisiei de a-și exercita 
prerogativele sale instituționale, în special 
dreptul exclusiv în materie de inițiativă 
legislativă, astfel cum prevede articolul 17 
din Tratatul privind Uniunea Europeană;
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Or.es

Amendamentul 8

Claude Turmes în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că CEI ar trebui să fie în 
măsură să verifice calcularea costurilor
evaluărilor de impact (EI) și să dispună o 
calculare independentă a costurilor cu 
asistență din partea unor experți 
independenți, atunci când este necesar;

2. consideră că CEI ar trebui să fie în 
măsură să verifice echilibrul între 
evaluarea impactului social, economic și 
cel asupra mediului;

Or.en

Amendamentul 9
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că în EI ar trebui avute în 
vedere impactul asupra parteneriatelor 
economice ale UE, precum și implicațiile 
alegerii unui anumit standard european, 
în locul unui standard internațional;

Or.en

Amendamentul 10
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că EI ar trebui efectuate 
sistematic pentru orice propunere 
legislativă și solicită Comisiei ca, în 
cazurile excepționale în care nu se poate 
efectua nicio EI, să furnizeze întotdeauna o 
justificare a motivelor pentru care nu s-a 
efectuat o EI;

3. Consideră că EI ar trebui efectuate 
sistematic pentru orice propunere 
legislativă; solicită Comisei să consulte 
părțile interesate în legătură cu proiectele 
de analiză înainte de finalizarea 
propunerii și a EI; consideră, de 
asemenea, că ar trebui furnizate note de 
sinteză ale EI; solicită Comisiei ca, în 
cazurile excepționale în care nu se poate 
efectua nicio EI, să furnizeze întotdeauna o 
justificare a motivelor pentru care nu s-a 
efectuat o EI;

Or.en

Amendamentul 11

Claude Turmes în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că EI ar trebui efectuate
sistematic pentru orice propunere 
legislativă și solicită Comisiei ca, în 
cazurile excepționale în care nu se poate 
efectua nicio EI, să furnizeze întotdeauna o 
justificare a motivelor pentru care nu s-a 
efectuat o EI;

3. consideră că EI ar trebui efectuate pentru
propunerile legislative importante și 
solicită Comisiei ca, în cazurile 
excepționale în care nu se poate efectua 
nicio EI, să furnizeze întotdeauna o 
justificare a motivelor pentru care nu s-a 
efectuat o EI;

Or.en

Amendamentul 12
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța unei abordări 
integrate a evaluărilor de impact care 
cuprind interacțiuni între aspectele 
economice, acordând o atenție deosebită 
impactului asupra IMM-urilor, sociale, 
teritoriale, sanitare și de mediu;

Or.es

Amendamentul 13
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. susține că fiecare EI trebuie să aibă în 
vedere politicile alternative și îndeamnă 
Comisia să stabilească un mecanism care 
să garanteze o cooperare inter-
instituțională sporită;

4. susține că fiecare EI trebuie să aibă în 
vedere politicile alternative și impactul 
comparativ în domeniile social și al 
mediului, inclusiv impactul asupra 
drepturilor lucrătorilor și egalității de gen 
și îndeamnă Comisia să stabilească un 
mecanism care să garanteze o cooperare 
inter-instituțională sporită;

Or.pt

Amendamentul 14
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. susține că fiecare EI trebuie să aibă în 
vedere politicile alternative și îndeamnă 
Comisia să stabilească un mecanism care 
să garanteze o cooperare inter-
instituțională sporită;

4. susține că fiecare EI trebuie să aibă în 
vedere politicile alternative, să fie dezbătut 
în dezbateri publice astfel încât cei 
afectați de propunerea legislativă să fie 
informați și consultați și îndeamnă 
Comisia să stabilească un mecanism care 
să garanteze o cooperare inter-
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instituțională sporită;

Or.ro

Amendamentul 15

Claude Turmes în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. susține că fiecare EI trebuie să aibă în 
vedere politicile alternative și îndeamnă 
Comisia să stabilească un mecanism care 
să garanteze o cooperare inter-
instituțională sporită;

4. susține că fiecare EI trebuie să aibă în 
vedere politicile alternative și îndeamnă 
Comisia să stabilească un mecanism care 
să garanteze o cooperare inter-
instituțională sporită; acest lucru ar limita 
semnificativ necesitatea actualizării EI în 
timpul ciclului de elaborare a politicii; ia 
act de faptul că Parlamentul ar putea 
decide realizarea unei EI pentru propriile 
amendamente importante în conformitate 
cu abordarea interinstituțională comună 
a EI și cu Ghidul Parlamentului privind 
EI;

Or.en

Amendamentul 16
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită ca evaluările de impact să fie 
publicate și să fie disponibile în vederea 
consultării înainte de elaborarea 
propunerii legislative;

Or.es
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Amendamentul 17

Claude Turmes în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că EI ar trebui să fie 
actualizate pe parcursul ciclului de 
elaborare a politicilor, în special pentru a 
lua în considerare modificările 
substanțiale ale propunerii legislative 
inițiale prezentate de Comisie, și că 
această actualizare ar trebui să fie 
disponibilă înaintea votului final din 
Parlament;

eliminat

Or.en

Amendamentul 18
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că EI ar trebui să fie 
actualizate pe parcursul ciclului de 
elaborare a politicilor, în special pentru a 
lua în considerare modificările substanțiale 
ale propunerii legislative inițiale prezentate 
de Comisie, și că această actualizare ar 
trebui să fie disponibilă înaintea votului 
final din Parlament;

5. subliniază că EI ar trebui să fie 
actualizate pe parcursul ciclului de 
elaborare a politicilor, în special pentru a 
lua în considerare modificările substanțiale 
ale propunerii legislative inițiale prezentate 
de Comisie, și că această actualizare ar 
trebui să fie disponibilă înaintea votului 
final din Parlament; consideră că ar trebui 
dezvoltate mecanisme care să permită o 
utilizare mai bună a EI în Parlament, în 
cazurile în care în comisii se elaborează 
amendamente substanțiale la propuneri;

Or.en
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Amendamentul 19

Claude Turmes în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că sarcina administrativă a 
noii legislații care urmează să fie impusă 
întreprinderilor și administrației publice ar 
trebui să constituie un element-cheie
evaluat de EI, iar costurile administrative și 
cele de asigurare a conformității ar trebui 
cuantificate, atunci când este posibil; 
îndeamnă ca efectele noilor reglementări 
referitoare la industrie să fie evaluate 
temeinic și ca „testul IMM” să fie aplicat 
în mod consecvent pentru a evalua 
impactul noilor reglementări, în special 
asupra IMM-urilor;

6. reamintește că sarcina administrativă a 
noii legislații care urmează să fie impusă 
întreprinderilor și administrației publice 
este un element evaluat de EI, iar costurile 
administrative și cele de asigurare a 
conformității ar trebui cuantificate, atunci 
când este posibil; solicită asigurarea unui 
echilibru între reducerea sarcinii 
administrative și atingerea obiectivelor 
legislației pentru a garanta că acestea din 
urmă nu sunt compromise; atrage atenția 
asupra faptului că anumite aspecte ale EI, 
în special cele legate de sarcina 
administrativă, ar putea fi evaluate mai 
bine la nivelul statelor membre; solicită 
aplicarea consecventă a „testului IMM” 
pentru a evalua impactul noilor 
reglementări, în special asupra IMM-urilor;

Or.en

Amendamentul 20
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că sarcina administrativă a 
noii legislații care urmează să fie impusă 
întreprinderilor și administrației publice ar 
trebui să constituie un element-cheie 
evaluat de EI, iar costurile administrative și 
cele de asigurare a conformității ar trebui 
cuantificate, atunci când este posibil; 
îndeamnă ca efectele noilor reglementări 

6. subliniază că sarcina administrativă a 
noii legislații care urmează să fie impusă 
întreprinderilor și administrației publice ar 
trebui să constituie un element-cheie 
evaluat de EI, iar costurile administrative și 
cele de asigurare a conformității ar trebui 
cuantificate, atunci când este posibil; 
îndeamnă ca efectele noilor reglementări 
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referitoare la industrie să fie evaluate 
temeinic și ca „testul IMM” să fie aplicat 
în mod consecvent pentru a evalua 
impactul noilor reglementări, în special 
asupra IMM-urilor;

asupra industriei și asupra competitivității 
sale să fie evaluate temeinic, în ceea ce 
privește obiectivele strategiei Europa 2020 
și discuțiile actuale privind o nouă 
politică industrială pentru Europa; 
solicită aplicarea consecventă a „testului
IMM” pentru a evalua impactul noilor 
reglementări, în special asupra IMM-urilor;

Or.en

Amendamentul 21
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că sarcina administrativă a 
noii legislații care urmează să fie impusă 
întreprinderilor și administrației publice ar 
trebui să constituie un element-cheie 
evaluat de EI, iar costurile administrative și 
cele de asigurare a conformității ar trebui 
cuantificate, atunci când este posibil;
îndeamnă ca efectele noilor reglementări
referitoare la industrie să fie evaluate 
temeinic și ca „testul IMM” să fie aplicat 
în mod consecvent pentru a evalua 
impactul noilor reglementări, în special 
asupra IMM-urilor;

6. subliniază că sarcina administrativă a 
noii legislații care urmează să fie impusă 
întreprinderilor și administrației publice ar 
trebui să constituie un element-cheie 
evaluat de EI, iar costurile administrative și 
cele de asigurare a conformității ar trebui 
cuantificate, atunci când este posibil;
îndeamnă ca efectele noilor reglementări
asupra industriei să fie evaluate temeinic și 
ca „testul IMM” să fie aplicat și publicat în 
mod consecvent pentru a evalua impactul 
noilor reglementări, în special asupra 
IMM-urilor;

Or.en

Amendamentul 22

Claude Turmes în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că metodologia care stă la 7. consideră că birocrația, costurile și 
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baza procesului de evaluare a impactului 
de către CEI ar trebui să fie evaluată
periodic de către un organism independent 
precum Curtea de Conturi; îndeamnă la 
efectuarea de evaluări ex-post pentru a 
stabili dacă politica a fost eficientă și 
pentru a optimiza metodologia privind EI.

întârzierile legate de procesul legislativ 
pentru evaluările de impact ar trebui să fie 
evaluate periodic de către un organism 
independent precum Curtea de Conturi; 
îndeamnă la efectuarea de evaluări ex-post 
pentru a stabili dacă politica a fost eficientă 
și pentru a optimiza metodologia privind 
EI, fără a aduce atingere însă 
competențelor Comisiei de a pune în 
executare legislația UE.

Or.en

Amendamentul 23
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. în evaluările de impact ale 
propunerilor legislative este necesar să se 
realizeze o evaluare economică și de 
viabilitate în ceea ce privește aplicarea 
principului substituirii având în vedere 
excepțiile obligatorii, cum ar fi 
patrimoniul istoric; trebuie să se 
garanteze că produsele alternative de 
substituire sunt accesibile și nu provin 
întotdeauna de la întreprinderi care dețin 
monopolul;

Or.es

Amendamentul 24
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că cei care promovează un 
proiect sau care beneficiază în mod direct 
sau indirect de executarea sa nu pot 
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realiza sau aproba evaluarea de mediu 
înconjurător, în acest sens fiind necesară 
o evaluare externă și independentă 
obligatorie;

Or.es

Amendamentul 25
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. consideră că, în cazul proiectelor sau 
actelor legislative promovate de 
administrațiile publice sau întreprinderile 
aflate în subordinea unei administrații 
publice, evaluarea impactului asupra 
mediului și aprobarea acestuia nu pot fi 
realizate de aceeași administrație;

Or.es

Amendamentul 26
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 7d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. consideră că, în evaluările de impact, 
criteriul cost-profit este insuficient, având 
în vedere că nu este util pentru evaluarea 
impactului asupra resurselor naturale și 
istorice; prin urmare este necesară 
dezvoltarea unor indicatori specifici 
pentru evaluarea acestor resurse 
neregenerabile ale naturii;

Or.es
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Amendamentul 27
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 7e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7e. având în vedere costul realizării 
acestor evaluări de impact, trebuie să se 
acorde prioritate propunerilor legislative 
care stabilesc norme obligatorii.

Or.es


