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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава, че Съветът за оценка на въздействието към Комисията следва да бъде 
независим от Европейската комисия, като бъде съставен от независими членове без 
изпълнителни правомощия, които се отчитат пред Европейския парламент и биват 
назначавани от него;

2. счита, че Съветът за оценка на въздействието следва да бъде в състояние да 
извършва проверка на изчисленията на разходите за оценките на въздействието и 
при необходимост да представя независими изчисления на разходите с помощта на 
независими експерти;

3. счита, че оценките на въздействието следва да бъдат извършвани систематично за 
всяко законодателно предложение и призовава Комисията, в изключителните 
случаи, когато е невъзможно извършването на оценки на въздействието, да 
представя винаги обосновано обяснение относно невъзможността за извършване на 
оценка на въздействието;

4. изисква всяка оценка на въздействието да съдържа разглеждане на алтернативни 
решения и настоятелно призовава Комисията да създаде механизъм за гарантиране 
на по-голямо междуинституционално сътрудничество;

5. подчертава, че оценките на въздействието следва да бъдат актуализирани в процеса 
на създаване на политиката, по-конкретно с цел отчитане на съществени промени в 
първоначалното законодателно предложение, внесено от Комисията, и че 
актуализираната информация трябва да бъде налична преди окончателното 
гласуване в Парламента;

6. подчертава, че оценката на административната тежест на новото законодателство, 
която ще бъде наложена върху бизнеса и публичната администрация, следва да бъде 
ключов елемент на оценките на въздействието, и че административните разходи и 
разходите за привеждане в съответствие следва да получават количествено 
изражение, ако това е възможно; настоятелно призовава за извършване на подробна 
оценка на въздействието на новото регулиране върху промишлеността и за 
последователно прилагане на МСП теста с цел оценка на въздействието на новото 
регулиране върху МСП в частност;

7. счита, че методиката за извършване на оценка на въздействието от страна на Съвета 
за оценка на въздействието следва да бъде оценявана редовно от независим 
компетентен орган, например от Европейската сметна палата; настоятелно 
призовава за извършване на последващи оценки, които да показват дали политиката 
е била резултатна и които да служат за оптимизиране на методиката за извършване 
на оценки на въздействието.


