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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

7. consideră că metodologia care stă la 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. 


