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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bi moral biti odbor za oceno učinka pri Komisiji od nje neodvisen, sestavljati 
pa bi ga morali neodvisni neizvršilni člani, odgovorni Evropskemu parlamentu, kateri bi 
jih moral tudi imenovati;

2. meni, da bi moralo biti odboru za oceno učinka omogočeno, da v ocenah učinka preverja 
izračune stroškov in ob pomoči neodvisnih strokovnjakov, če je to potrebno, pripravlja 
neodvisne izračune stroškov;

3. meni, da bi morale biti ocene učinka sistematično opravljene za vsak zakonodajni predlog, 
in Komisijo poziva, naj v izjemnih primerih, ko ocene učinka ni možno opraviti, vedno 
utemelji, zakaj ni bila opravljena;

4. se zavzema, da bi vsaka ocena učinka vsebovala politične alternative, in Komisijo poziva, 
naj vzpostavi mehanizem za zagotavljanje tesnejšega medinstitucionalnega sodelovanja;

5. poudarja, da bi bilo treba ocene učinka posodabljati med ciklom oblikovanja politik, zlasti 
zaradi upoštevanja vsebinskih sprememb prvotnega zakonodajnega predloga Komisije, in 
da bi moralo biti posodobljeno besedilo na voljo pred končnim glasovanjem v Parlamentu;

6. poudarja, da bi morale ocene učinka kot ključni element zajemati upravno breme, ki ga bo 
nova zakonodaja pomenila za podjetja in javno upravo, po možnosti pa bi morali biti 
izmerjeni tudi upravni stroški in stroški uskladitve; posebej poudarja, da je treba natančno 
oceniti učinke novih predpisov na industrijo in da je treba zlasti za oceno učinka novih 
predpisov na mala in srednja treba dosledno uporabljati test MSP;

7. meni, da bi moralo metodologijo odbora za oceno učinka v procesu ocenjevanja učinka 
redno evalvirati neodvisno telo, denimo Računsko sodišče; poudarja, da je treba opravljati 
naknadno vrednotenje, da se ugotovi, ali je bila politika učinkovita, in se za ocene učinka 
poišče najboljša metodologija.


