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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Komisijos poveikio vertinimo valdyba turėtų būti nepriklausoma nuo 
Europos Komisijos ir kad ją turėtų sudaryti Europos Parlamento paskirti ir jam atskaitingi 
nepriklausomi vykdomųjų funkcijų neatliekantys nariai;

2. yra įsitikinęs, kad Poveikio vertinimo valdyba turėtų būti kompetentinga tikrinti, kaip 
apskaičiuojamos poveikio vertinimo išlaidos, ir prireikus padedant nepriklausomiems 
ekspertams savarankiškai atlikti šiuos skaičiavimus;

3. laikosi nuomonės, kad turėtų būti metodiškai atliekami visų teisėkūros pasiūlymų 
poveikio vertinimai, o išskirtiniais atvejais, kai toks poveikio vertinimas negali būti 
atliktas, ragina Komisiją visuomet motyvuotai pagrįsti, kodėl šis poveikio vertinimas 
nebuvo atliktas;

4. pritaria minčiai, kad į kiekvieną poveikio vertinimą turėtų būti įtrauktos apsvarstytos 
politikos alternatyvos, ir ragina Komisiją parengti priemonę, skirtą didesniam 
tarpinstituciniam bendradarbiavimui užtikrinti;

5. pabrėžia, kad politikos formavimo ciklo metu poveikio vertinimai turėtų būti atnaujinami, 
ypač siekiant atsižvelgti į esminius Komisijos pateiktus pradinio teisėkūros pasiūlymo 
pakeitimus, ir kad prieš galutinį balsavimą atnaujinta informacija turi būti pateikta 
Parlamentui;

6. pabrėžia, kad svarbiausias klausimas, į kurį turi būti atsižvelgta atliekant poveikio 
vertinimus, yra naujų teisės aktų administracinė našta įmonėms ir viešojo administravimo 
institucijoms ir kad esant galimybių turėtų būti nustatytas administracinių ir atitikties 
sąnaudų dydis; ragina atidžiai įvertinti naujų pramonės reglamentų poveikį ir nuosekliai 
atlikti bandomuosius šio poveikio mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ) 
patikrinimus bei taip konkrečiai įvertintas naujojo reglamento poveikį MVĮ;

7. mano, kad nepriklausoma institucija, pvz., Audito Rūmai, turėtų nuolat tikrinti metodiką, 
kuria vertindama poveikį vadovaujasi Poveikio vertinimo valdyba; ragina atlikti ex post
vertinimus siekiant įsitikinti, ar politika buvo veiksminga, ir optimizuoti poveikio 
vertinimo metodiką.


