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PAKEITIMAI 1-9

Pranešimo projektas (PE 388.351v01-00)
Bert Doorn
dėl geresnės teisėkūros 2005 m.: subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas. 13–oji 
metinė ataskaita
(2006/2279(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 1
3 dalis

3. džiaugiasi interneto portalo „Jūsų balsas Europoje“ (angl. Your Voice in Europe) 
sėkme ir ragina Komisiją plėtoti kitus veiksmingus konsultacijų su 
suinteresuotosiomis šalimis visais su teisėkūros pasiūlymu susijusiais klausimais, 
įskaitant poveikio vertinimą, būdus prieš pateikiant pasiūlymą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 2
4 dalis

4. pabrėžia, kad svarbu atlikti adekvačius ir nepriklausomus poveikio įvertinimus, 
pagrįstus visapusiškomis konsultacijomis su suinteresuotomis šalimis, ir ragina 
Komisiją pateikti pakankamai scenarijų ir politikos alternatyvų (įskaitant, jei būtina, 
„lūkuriavimo politikos“ alternatyvas), kurios sudarytų išlaidas pateisinančių ir tvarių 
sprendimų pagrindą;
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Or. it

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 3
12a dalis (nauja)

12a. pritaria Komisijos pasiūlymui sumažinti informavimo reikalavimus ir MVĮ atžvilgiu 
juos riboti visais įmanomais atvejais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 4
14 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 5
16 dalis

16. remia Komisijos pastangas sudaryti dėl naujų Europos teisės aktų atsirandančios 
nereikalingos administracinės naštos schemą, į poveikio vertinimo procedūrą 
integruojant normatyvinį savikainos metodą (angl. SCM); mano, kad labai svarbu, 
jog suinteresuotosios šalys padėtų rinkti informaciją, kuri būtina naudojant 
normatyvinį savikainos metodą; pabrėžia, kad poveikio vertinimo kokybę turi 
kontroliuoti Poveikio vertinimo valdyba (angl. IAB) pateikdama viešai skelbiamas 
nuomones;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 6
16a dalis (nauja)

16a. pabrėžia, kad Parlamentas neturėtų svarstyti jokių Komisijos teisėkūros pasiūlymų, 
jeigu prie jų nebus pridėtas nepriklausomai išnagrinėtas poveikio vertinimas, į kurį 
būtų įtraukta nereikalingos administracinės naštos schema pasitelkus normatyvinį 
savikainos metodą (angl. SCM);

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 7
16a dalis (nauja)

16a. mano, kad iki 2008 m. pabaigos reikėtų įvertinti Poveikio vertinimo valdybos 
poveikio vertinimo procedūrų pridėtinę vertę; ragina Komisiją, remiantis esama 
tarptautinių organizacijų ir valstybių narių patirtimi, šiuo tikslu sukurti 
indikatorius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 8
17 dalis

17. teigiamai vertina bandomąjį projektą, kuriuo siekiama iki minimumo sumažinti 
administracinę naštą 2007 m. biudžete; siūlo, kad įgyvendinančiojo Komisijos 
generalinio direktorato siūlomas nepriklausomas ekspertų komitetas turėtų sutelkti 
dėmesį administracinės naštos mažinimo ES veiksmų programos įgyvendinimo 
stebėjimui;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 9
19 dalies b punktas

b) vėliau pradėti vykdyti bandomąjį projektą, į kurį būtų įtrauktos suinteresuotosios 
šalys ir kuriuo būtų siekiama atliekant poveikio vertinimą taikyti įvertinimo metodiką, 
panašią į naudojamą reikalavimų laikymosi naštos vertinimui,

Or. it


