
AM\1001639EL.doc PE516.887v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2013/2077(INI)

2.9.2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 19

Σχέδιο έκθεσης
Sajjad Karim
(PE514.600v01-00)

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα και 
αναλογικότητα - 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011
(2013/2077(INI))



PE516.887v01-00 2/13 AM\1001639EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\1001639EL.doc 3/13 PE516.887v01-00

EL

Τροπολογία 1
Rebecca Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής 
Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 30 
Μαΐου 2013,

Or. en

Τροπολογία 2
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η νομοθεσία που προτείνεται 
και εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
πρέπει να είναι απλή, κατανοητή και 
προσβάσιμη σε όλους· αναγνωρίζει ότι η 
οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε 
αύξηση της πίεσης που ασκείται στους 
πόρους των εθνικών διοικήσεων, και
πιστεύει ότι μια δέσμευση προς την 
κατεύθυνση της παραγωγής σαφούς 
νομοθεσίας η οποία θα μπορεί να 
μεταφερθεί εύκολα στο εθνικό δίκαιο θα 
συνέβαλε στον περιορισμό της πίεσης 
αυτής·

1. τονίζει ότι η νομοθεσία που προτείνεται 
και εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
πρέπει να είναι απλή, κατανοητή και 
προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών της ΕΕ και σε όλους 
τους θεσμικούς φορείς, καθώς και στο 
ευρύ κοινό·  πιστεύει ότι μια δέσμευση 
προς την κατεύθυνση της παραγωγής 
σαφούς νομοθεσίας η οποία θα μπορεί να 
μεταφερθεί εύκολα στο εθνικό δίκαιο θα 
συνέβαλε στον περιορισμό του φόρτου για 
τις εθνικές διοικήσεις·

Or. bg

Τροπολογία 3
Rebecca Taylor
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η νομοθεσία που προτείνεται 
και εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
πρέπει να είναι απλή, κατανοητή και 
προσβάσιμη σε όλους· αναγνωρίζει ότι η 
οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε αύξηση 
της πίεσης που ασκείται στους πόρους των 
εθνικών διοικήσεων, και πιστεύει ότι μια 
δέσμευση προς την κατεύθυνση της 
παραγωγής σαφούς νομοθεσίας η οποία θα 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στο εθνικό 
δίκαιο θα συνέβαλε στον περιορισμό της 
πίεσης αυτής·

1. τονίζει ότι η νομοθεσία που προτείνεται 
και εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
πρέπει να είναι απλή, αποδοτική και 
αποτελεσματική, να παρέχει σαφή 
προστιθέμενη αξία, να είναι κατανοητή 
και προσβάσιμη σε όλους, καθώς και να 
παρέχει το μέγιστο όφελος με το ελάχιστο 
κόστος· αναγνωρίζει ότι η οικονομική 
κρίση έχει οδηγήσει σε αύξηση της πίεσης 
που ασκείται στους πόρους των εθνικών 
διοικήσεων, και πιστεύει ότι μια δέσμευση 
προς την κατεύθυνση της παραγωγής 
σαφούς νομοθεσίας η οποία θα μπορεί να 
μεταφερθεί εύκολα στο εθνικό δίκαιο θα 
συνέβαλε στον περιορισμό της πίεσης 
αυτής·

Or. en

Τροπολογία 4
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η νομοθεσία που προτείνεται 
και εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
πρέπει να είναι απλή, κατανοητή και 
προσβάσιμη σε όλους· αναγνωρίζει ότι η 
οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε αύξηση 
της πίεσης που ασκείται στους πόρους των 
εθνικών διοικήσεων, και πιστεύει ότι μια 
δέσμευση προς την κατεύθυνση της 
παραγωγής σαφούς νομοθεσίας η οποία θα 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στο εθνικό 
δίκαιο θα συνέβαλε στον περιορισμό της 
πίεσης αυτής·

1. τονίζει ότι η νομοθεσία που προτείνεται 
και εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
πρέπει να είναι απλή, κατανοητή και 
προσβάσιμη σε όλους· αναγνωρίζει ότι η 
οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε αύξηση 
της πίεσης που ασκείται στους πόρους των 
εθνικών διοικήσεων και των 
επιχειρήσεων· πιστεύει ότι μια δέσμευση 
προς την κατεύθυνση της παραγωγής 
σαφούς νομοθεσίας η οποία θα μπορεί να 
μεταφερθεί εύκολα στο εθνικό δίκαιο θα 
συνέβαλε στον περιορισμό της πίεσης 
αυτής·
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Or. fr

Τροπολογία 5
Rebecca Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 a. πιστεύει ότι η βελτίωση της 
νομοθεσίας θα πρέπει να επιδιωχθεί στο 
πνεύμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, 
δηλαδή μέσω συντονισμένων ενεργειών 
της ΕΕ, των εθνικών θεσμικών οργάνων 
και των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών·

Or. en

Τροπολογία 6
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. παροτρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να ξεκινήσουν 
διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο 
σχετικά με τα κριτήρια όσον αφορά την 
κατάλληλη εφαρμογή των άρθρων 290 
και 291 ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας η οποία θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
και τέτοια κριτήρια·

Or. en
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Τροπολογία 7
Rebecca Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 a. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 
την αναθεώρηση της εφαρμογής της 
αρχής της αναλογικότητας, ιδίως σε 
σχέση με τη χρήση των άρθρων 290 και
291 ΣΛΕΕ για τις κατ’ εξουσιοδότηση 
και τις εκτελεστικές πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 8
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η πίεση χρόνου και πόρων 
που αντιμετωπίζουν τα εθνικά κοινοβούλια 
όταν απαντούν στην υποβολή σχεδίων 
νόμου συμβάλλει στην αίσθηση
«δημοκρατικού ελλείμματος» εντός της 
ΕΕ·

6. θεωρεί ότι η πίεση χρόνου και πόρων 
που αντιμετωπίζουν τα εθνικά κοινοβούλια 
όταν απαντούν στην υποβολή σχεδίων 
νόμου ενδέχεται να συμβάλλει στην 
αίσθηση «δημοκρατικού ελλείμματος» 
εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 9
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι κινήσεις για την 
ενίσχυση του μηχανισμού αυτού θα ήταν 

7. πιστεύει ότι οι κινήσεις για τη 
διευκόλυνση της χρήσης του μηχανισμού 
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ευπρόσδεκτες, για παράδειγμα με την 
καθιέρωση μιας ισχυρότερης διαδικασίας 
«κόκκινης κάρτας»· συνιστά να εξεταστεί 
ποιος θα πρέπει να είναι ο κατάλληλος 
αριθμός απαντήσεων των εθνικών 
κοινοβουλίων που θα απαιτείται για την 
έναρξη της διαδικασίας αυτής, εάν η 
διαδικασία θα πρέπει να περιορίζεται 
μόνο σε λόγους επικουρικότητας ή 
αναλογικότητας, και ποια πρέπει να είναι
τα αποτελέσματα· αντιμετωπίζει τη 
συζήτηση αυτή ως χρήσιμο στάδιο στη 
διαδικασία χορήγησης εξουσιών στα 
εθνικά κοινοβούλια, καθότι τα κίνητρα για 
την άσκηση ελέγχου ευθυγραμμίζονται με 
αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

αυτού θα ήταν ευπρόσδεκτες, για 
παράδειγμα με μια πιο λεπτομερή εξέταση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 
εθνικά κοινοβούλια, με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας του 
υφιστάμενου συστήματος· αντιμετωπίζει 
την έναρξη της συζήτησης αυτής ως 
χρήσιμο στάδιο στη διαδικασία χορήγησης 
εξουσιών στα εθνικά κοινοβούλια, καθότι 
τα κίνητρα για την άσκηση ελέγχου 
ευθυγραμμίζονται με αποτελέσματα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 10
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι μια αποτελεσματική 
προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της 
βελτίωσης της νομοθεσίας, τόσο όσον 
αφορά τους υφιστάμενους νόμους όσο και 
σε σχέση με τη μελλοντική νομοθεσία, θα 
βοηθήσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
να αντιμετωπίσουν την κρίση· θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
και των νομοθετικών πρακτικών αποτελεί 
ουσιαστικό εργαλείο για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην Ευρώπη·

9. πιστεύει ότι μια αποτελεσματική 
προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της 
βελτίωσης της νομοθεσίας, τόσο όσον 
αφορά τους υφιστάμενους νόμους όσο και 
σε σχέση με τη μελλοντική νομοθεσία, θα 
βοηθήσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
να αντιμετωπίσουν την κρίση· θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
και των νομοθετικών πρακτικών αποτελεί 
ουσιαστικό εργαλείο για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην Ευρώπη· εκφράζει την ανησυχία του 
για τον κίνδυνο σημαντικής αύξησης του 
αριθμού κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
καθώς και σχετικά με τα περιορισμένα 
μέσα τα οποία διαθέτει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την άσκηση 
κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των 
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πράξεων αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 11
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την αυξανόμενη έμφαση που 
δίνει η Επιτροπή σε έναν «κύκλο» 
πολιτικής, αντιμετωπίζοντας τα στάδια 
έναρξης, εκτίμησης επιπτώσεων, 
διαβούλευσης, έγκρισης, εφαρμογής και 
αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ ως 
μέρη μιας συνεκτικής διαδικασίας·
πιστεύει εν προκειμένω ότι βασικό 
στοιχείο του συνόλου της διαδικασίας θα 
πρέπει να είναι η αρχή «σκέψου πρώτα σε 
μικρή κλίμακα»·

10. χαιρετίζει την αυξανόμενη έμφαση που 
δίνει η Επιτροπή σε έναν «κύκλο» 
πολιτικής, αντιμετωπίζοντας τα στάδια 
έναρξης, εκτίμησης επιπτώσεων, 
διαβούλευσης, έγκρισης, εφαρμογής και 
αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ ως 
μέρη μιας συνεκτικής και διαφανούς
διαδικασίας για την τόνωση της 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην Ευρώπη· ως εκ τούτου, πιστεύει εν 
προκειμένω ότι ως βασικό στοιχείο του 
συνόλου της διαδικασίας θα πρέπει επίσης
να εφαρμόζεται η αρχή «σκέψου πρώτα σε 
μικρή κλίμακα»·

Or. bg

Τροπολογία 12
Rebecca Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις στο 
πλαίσιο του Προγράμματος βελτίωσης της 
καταλληλότητας και της αποδοτικότητας 
του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) για 
βασικούς τομείς πολιτικής πριν από το 
τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής 
περιόδου·

– να ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις στο 
πλαίσιο του Προγράμματος βελτίωσης της 
καταλληλότητας και της αποδοτικότητας 
του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) για 
βασικούς τομείς πολιτικής πριν από το 
τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής 
περιόδου, συμπεριλαμβάνοντας 
παρατηρήσεις από όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης στους κύριους τομείς που 
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αφορούν τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 13
Rebecca Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. τονίζει τη σημασία της 
απλούστευσης για τον εξορθολογισμό του 
κανονιστικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, των 
οποίων οι πόροι για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας είναι συχνά περιορισμένοι και 
σε πορεία περαιτέρω μείωσης·

Or. en

Τροπολογία 14
Rebecca Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 β. αντιλαμβάνεται ως «κανονιστικό 
υπερθεματισμό» την πρακτική κατά την 
οποία τα κράτη μέλη, κατά τη μεταφορά 
οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, 
υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, 
και ζητεί κατά συνέπεια από τα κράτη 
μέλη να παραθέτουν, στις περιπτώσεις 
κανονιστικού υπερθεματισμού, τους 
λόγους για τους οποίους καταφεύγουν στη 
λύση αυτή·

Or. en
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Τροπολογία 15
Rebecca Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων της 
Επιτροπής επιχειρούν να καλύψουν ένα 
ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα πιθανών 
επιπτώσεων, αλλά πιστεύει ότι το σύστημα 
θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με 
πολλούς τρόπους· στο πλαίσιο αυτό, 
ενθαρρύνεται από την απόφαση της 
Επιτροπής για επικαιροποίηση, ενοποίηση 
και αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για την εκτίμηση επιπτώσεων 
έως τον Ιούνιο του 2014, και 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί 
σε λεπτομερή εισήγηση η οποία θα 
περιλαμβάνει πιθανές βελτιώσεις στις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές εντός των 
επόμενων μηνών·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων της 
Επιτροπής επιχειρούν να καλύψουν ένα 
ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα πιθανών 
επιπτώσεων, αλλά πιστεύει ότι το σύστημα 
θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με 
πολλούς τρόπους, όπως με τη 
συμπερίληψη της εδαφικής διάστασης 
(οικονομικές και διοικητικές επιπτώσεις 
στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές)· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται 
από την απόφαση της Επιτροπής για 
επικαιροποίηση, ενοποίηση και 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για την εκτίμηση επιπτώσεων 
έως τον Ιούνιο του 2014, και 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί 
σε λεπτομερή εισήγηση η οποία θα 
περιλαμβάνει πιθανές βελτιώσεις στις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές εντός των 
επόμενων μηνών·

Or. en

Τροπολογία 16
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων της 
Επιτροπής επιχειρούν να καλύψουν ένα 
ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα πιθανών 

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων της 
Επιτροπής επιχειρούν να καλύψουν ένα 
ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα πιθανών 
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επιπτώσεων, αλλά πιστεύει ότι το σύστημα 
θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με 
πολλούς τρόπους· στο πλαίσιο αυτό, 
ενθαρρύνεται από την απόφαση της 
Επιτροπής για επικαιροποίηση, ενοποίηση 
και αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για την εκτίμηση επιπτώσεων 
έως τον Ιούνιο του 2014, και 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί 
σε λεπτομερή εισήγηση η οποία θα 
περιλαμβάνει πιθανές βελτιώσεις στις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές εντός των 
επόμενων μηνών·

επιπτώσεων, αλλά πιστεύει ότι το σύστημα 
θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με 
πολλούς τρόπους· στο πλαίσιο αυτό, 
ενθαρρύνεται από την απόφαση της 
Επιτροπής για επικαιροποίηση, ενοποίηση 
και αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για την εκτίμηση επιπτώσεων 
έως τον Ιούνιο του 2014, και 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί 
σε λεπτομερή εισήγηση η οποία θα 
περιλαμβάνει πιθανές βελτιώσεις στις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές εντός των 
επόμενων μηνών· επιμένει ότι οι εν λόγω 
εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι οποίες είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση 
της κοινής γνώμης και των πολιτικών 
απόψεων, θα πρέπει να σέβονται την 
αρχή της πολυγλωσσίας·

Or. fr

Τροπολογία 17
Rebecca Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 
τον ρόλο και την ανεξαρτησία της 
Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων, και 
ιδίως να οριστικοποιούνται και να 
παρουσιάζονται μόνο νομοθετικές 
προτάσεις που έχουν εγκριθεί με θετική 
γνωμοδότηση από την Επιτροπή 
Εκτίμησης Επιπτώσεων·

17. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 
τον ρόλο και την ανεξαρτησία της 
Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων, και να 
περιλαμβάνει στις διαβουλεύσεις τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς 
πρόκειται για το επίπεδο διακυβέρνησης 
το οποίο είναι πιο πιθανό να συμμετέχει 
στην υλοποίηση των μέτρων, και ιδίως να 
οριστικοποιούνται και να παρουσιάζονται 
μόνο νομοθετικές προτάσεις που έχουν 
εγκριθεί με θετική γνωμοδότηση από την 
Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 18
Rebecca Taylor
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τη θετική εξέλιξη της 
Διεύθυνσης Αξιολόγησης Αντικτύπου και 
Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας εντός 
του Κοινοβουλίου· πιστεύει ότι θα πρέπει 
να υιοθετηθεί στο σύνολο του 
Κοινοβουλίου μια συστηματική 
προσέγγιση για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
κατάρτιση σύντομων περιλήψεων των 
εκτιμήσεων επιπτώσεων από τη Διεύθυνση 
Αξιολόγησης Αντικτύπου, οι οποίες 
συνοδεύουν τις προτάσεις της Επιτροπής, 
και θεωρεί ότι θα πρέπει να αποτελούν 
ουσιαστικό στοιχείο κατά την εξέταση των 
υπό συζήτηση νομοθετικών προτάσεων 
από τις επιτροπές· ζητεί από τη Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών να εξετάσει 
τον καλύτερο τρόπο για την εφαρμογή της 
σύστασης αυτής·

19. χαιρετίζει τη θετική εξέλιξη της 
Διεύθυνσης Αξιολόγησης Αντικτύπου και 
Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας εντός 
του Κοινοβουλίου· πιστεύει ότι θα πρέπει 
να υιοθετηθεί στο σύνολο του 
Κοινοβουλίου μια συστηματική 
προσέγγιση για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
κατάρτιση σύντομων περιλήψεων των 
εκτιμήσεων επιπτώσεων από τη Διεύθυνση 
Αξιολόγησης Αντικτύπου, οι οποίες 
συνοδεύουν τις προτάσεις της Επιτροπής, 
και θεωρεί ότι θα πρέπει να αποτελούν 
ουσιαστικό στοιχείο κατά την εξέταση των 
υπό συζήτηση νομοθετικών προτάσεων 
από τις επιτροπές· προτείνει οι εκτιμήσεις 
επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, μια εδαφική διάσταση· ζητεί 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών να εξετάσει τον καλύτερο 
τρόπο για την εφαρμογή της σύστασης 
αυτής·

Or. en

Τροπολογία 19
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει τη δέσμευση που 
ανέλαβαν το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στο πλαίσιο της διοργανικής 
κοινής προσέγγισης για την εκτίμηση 
επιπτώσεων το 2005 για διεξαγωγή 
εκτιμήσεων επιπτώσεων πριν από την 

20. υπενθυμίζει τη δέσμευση που 
ανέλαβαν το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στο πλαίσιο της διοργανικής 
κοινής προσέγγισης για την εκτίμηση 
επιπτώσεων το 2005 για διεξαγωγή 
εκτιμήσεων επιπτώσεων, όταν θεωρούν 
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έγκριση ουσιωδών τροπολογιών, και καλεί 
τις επιτροπές να αξιοποιήσουν τη Μονάδα 
Αξιολόγησης Αντικτύπου για την 
εφαρμογή αυτής της δέσμευσης·

ότι είναι κατάλληλο και απαραίτητο για 
τη νομοθετική διαδικασία, πριν από την 
έγκριση κάθε ουσιώδους τροπολογίας, και 
καλεί τις επιτροπές να αξιοποιήσουν τη 
Μονάδα Αξιολόγησης Αντικτύπου για την 
εφαρμογή αυτής της δέσμευσης.

Or. en


