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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η Επιτροπή Εκτίμησης του Αντικτύπου (ΕΕΑ) της Επιτροπής πρέπει να είναι 
ανεξάρτητη από την Επιτροπή και να αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 
που θα είναι υπόλογα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ορίζονται από αυτό·

2. πιστεύει ότι η ΕΕΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει τους υπολογισμούς του κόστους 
της εκτίμησης του αντικτύπου (ΕΑ) και να προβλέπει ανεξάρτητους υπολογισμούς του 
κόστους με τη συνδρομή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, όποτε κρίνεται αναγκαίο·

3. πιστεύει ότι οι εκτιμήσεις του αντικτύπου πρέπει να πραγματοποιούνται συστηματικά για 
κάθε νομοθετική πρόταση, και καλεί την Επιτροπή, στις εξαιρετικές περιπτώσεις στις 
οποίες δεν μπορεί να πραγματοποιείται ΕΑ, να παρέχει πάντοτε εμπεριστατωμένη 
αιτιολόγηση για ποιο λόγο δεν έχει διεξαχθεί ΕΑ·

4. υποστηρίζει ότι κάθε ΕΑ πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση εναλλακτικών πολιτικών, 
και προτρέπει την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό που θα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη 
διοργανική συνεργασία·

5. τονίζει ότι οι εκτιμήσεις του αντικτύπου πρέπει να επικαιροποιούνται κατά τη διάρκεια 
του κύκλου χάραξης πολιτικής, προκειμένου ιδίως να λαμβάνονται υπόψη ουσιαστικές 
τροποποιήσεις στην αρχική νομοθετική πρόταση που έχει υποβάλει η Επιτροπή, και ότι η 
ενημέρωση με νέα στοιχεία θα πρέπει να διατίθεται πριν από την τελική ψηφοφορία στο 
Κοινοβούλιο·

6. τονίζει ότι ο διοικητικός φόρτος της νέας νομοθεσίας στον οποίο θα υπόκεινται 
επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να συνιστά καίριο στοιχείο που θα 
αξιολογείται μέσω ΕΑ, και, κατά το δυνατό, θα πρέπει να προσδιορίζονται ποσοτικά οι 
διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες συμμόρφωσης· προτρέπει να εκτιμούνται πλήρως οι 
επιπτώσεις των νέων νομοθετικών διατάξεων στη βιομηχανία και να εφαρμόζεται 
συνεκτικά η "δοκιμή ΜΜΕ" για την εκτίμηση του αντικτύπου νέου κανονισμού ιδίως στις 
ΜΜΕ·

7. πιστεύει ότι η μεθοδολογία για τη διαδικασία εκτίμησης του αντικτύπου της ΕΕΑ πρέπει 
να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από ανεξάρτητο οργανισμό, όπως είναι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο· προτρέπει να διεξάγονται εκ των υστέρων εκτιμήσεις προκειμένου 
να αποδειχθεί εάν και κατά πόσον η πολιτική που ακολουθείται υπήρξε αποτελεσματική 
και για τη βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας για εκτιμήσεις του αντικτύπου.


