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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 1
Παράγραφος 3

3. χαιρετίζει την επιτυχία της δικτυακής πύλης «Η φωνή σας στην Ευρώπη» και καλεί 
την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω αποτελεσματικούς τρόπους διαβούλευσης με 
ενδιαφερόμενα μέρη πριν υποβάλει μια νομοθετική πρόταση, διαβούλευσης σχετικά 
με όλες τις πτυχές της πρότασης, περιλαμβανομένης και της εκτίμησης του 
αντικτύπου·

Or. it

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 2
Παράγραφος 4

4. τονίζει τη σημασία των ορθών και ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου, που είναι 
αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης των ενδιαφερομένων, και καλεί την Επιτροπή να 
δίνει επαρκή αριθμό σεναρίων και επιλογών πολιτικής (συμπεριλαμβανομένων 
ενδεχομένως επιλογών «να μη γίνει καμία ενέργεια») ως βάση για την εξεύρεση 
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οικονομικών και βιώσιμων λύσεων·

Or. it

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 3
Παράγραφος 12α (νέα)

12a. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση κατωτάτων επιπέδων 
όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης, περιορίζοντας τις εν λόγω απαιτήσεις 
για τις ΜΜΕ, όπου είναι δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 4
Παράγραφος 14

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 5
Παράγραφος 16

16. υποστηρίζει την επιδίωξη της Επιτροπής να καταγραφεί ο περιττός διοικητικός 
φόρτος που προκαλεί η νέα κοινοτική νομοθεσία μέσω της ενσωμάτωσης του 
μοντέλου πρότυπου κόστους (ΜΠΚ) στη διαδικασία εκτίμησης του αντικτύπου· 
θεωρεί απαραίτητη τη συμβολή των ενδιαφερομένων μερών στη συλλογή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για τη χρήση του μοντέλου πρότυπου κόστους 
(ΜΠΚ)· δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η ποιότητα της εκτίμησης του αντικτύπου 
πρέπει να ελέγχεται μέσω Επιτροπής Εκτίμησης του Αντικτύπου (ΕΕΑ) και βάσει 
γνωμοδοτήσεων στις οποίες θα έχει πρόσβαση το κοινό· 

Or. it
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Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 6
Παράγραφος 16α (νέα)

16a. υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη νομοθετικές 
προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες δεν συνοδεύονται από υποβληθείσα σε 
ανεξάρτητο έλεγχο εκτίμηση του αντικτύπου, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση του
περιττού διοικητικού φόρτου βάσει του μοντέλου πρότυπου κόστους (ΜΠΚ)·

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 7
Παράγραφος 16α (νέα)

16a. θεωρεί ότι η προστιθέμενη αξία των διαδικασιών εκτίμησης του αντικτύπου της 
Επιτροπής Εκτίμησης του Αντικτύπου (ΕΕΑ) πρέπει να αξιολογηθεί πριν από το 
τέλος του 2008· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει για το σκοπό αυτό δείκτες, 
βασιζόμενη στην εμπειρία των διεθνών οργανισμών και των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 8
Παράγραφος 17

17. επιδοκιμάζει την εισαγωγή του πιλοτικού σχεδίου για την ελαχιστοποίηση των 
διοικητικών επιβαρύνσεων στον προϋπολογισμό του 2007· θεωρεί ότι η επιτροπή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, που προτείνεται επί του παρόντος από την 
αρμόδια για την εφαρμογή του σχεδίου Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής, πρέπει να 
επικεντρωθεί στην παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης για 
τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 9
Παράγραφος 19, στοιχείο β)

β) να ξεκινήσει στη συνέχεια ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμετέχουν 
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τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την εφαρμογή αυτής της μεθόδου μέτρησης των 
επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τη συμμόρφωση στην εκτίμηση του αντικτύπου·  

Or. it


