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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że działająca przy Komisji Europejskiej Rada ds. Oceny Skutków powinna być 
od Komisji niezależna, a w jej skład powinni wchodzić niezależni członkowie 
nieposiadający uprawnień wykonawczych, którzy ponoszą odpowiedzialność przed 
Parlamentem Europejskim i są przez niego mianowani;

2. uważa, że Rada ds. Oceny Skutków powinna być w stanie weryfikować kalkulacje 
kosztów oceny skutków i sporządzać niezależne kalkulacje kosztów, w razie konieczności 
z pomocą niezależnych ekspertów;

3. uważa, że oceny skutków należy prowadzić systematycznie dla każdego wniosku 
legislacyjnego oraz apeluje, aby w wyjątkowych przypadkach, w których nie można 
przeprowadzić oceny skutków, Komisja zawsze przedstawiała stosowne uzasadnienie 
nieprzeprowadzenia takiej oceny;

4. proponuje, aby każda ocena skutków zawierała różne warianty strategiczne oraz wzywa 
Komisję do stworzenia mechanizmu zapewniającego szerszą współpracę 
międzyinstytucjonalną;

5. podkreśla, że oceny skutków powinny być aktualizowane w trakcie cyklu kształtowania 
polityki przede wszystkim w celu uwzględnienia istotnych zmian w pierwotnym wniosku 
legislacyjnym Komisji, oraz że zaktualizowane oceny powinny być dostępne przed 
końcowym głosowaniem w Parlamencie;  

6. podkreśla, że wynikające z nowych przepisów obciążenia administracyjne narzucone na 
działalność gospodarczą i administrację publiczną powinny być podstawowym elementem 
poddanym ocenie skutków, a koszty administracyjne i koszty związane z przestrzeganiem 
przepisów powinny w miarę możliwości zostać określone ilościowo;  podkreśla, że należy 
przeprowadzić dogłębną ocenę skutków nowych przepisów dla przemysłu oraz że należy 
systematycznie stosować testy MŚP przy ocenie skutków nowych przepisów w 
szczególności dla MŚP;

7. uważa, że metodologia przeprowadzania ocen przez Radę ds. Oceny Skutków powinna 
być regularnie oceniana przez niezależny organ, jak np. Trybunał Obrachunkowy; nalega, 
aby przeprowadzano oceny ex-post celem wykazania, czy dana polityka była skuteczna, 
oraz zoptymalizowania metodologii przeprowadzania ocen skutków.


