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Розділ III
Методичні вказівки щодо проведення оцінки впливу
Ключові вимоги
• У ОВ мають висвітлюватися логічні міркування, які пов'язують проблему (у тому
числі питання субсидіарності), її основні драйвери, цілі та низку варіантів
політики для вирішення проблеми. Вони мають надавати інформацію щодо
можливих наслідків цих варіантів, на кого вони будуть впливати та як.
• Стейкхолдери повинні мати можливість надавати свої відгуки на основі
результатів Початкової Оцінки Впливу, що описує проблему, питання, пов'язані
з субсидіарністю, цілі, варіанти політики та початковий розгляд відповідних
наслідків цих варіантів політики.
• 12-тижнева громадська онлайн консультація, яка охоплює всі основні елементи
ОВ як частину більш широкої стратегії консультацій з метою залучення
відповідних стейкхолдерів та отримання матеріалів.
• У ОВ мають порівнюватися варіанти політики на основі їх економічного,
соціального та екологічного впливу (кількісно, наскільки це можливо), а
результати надаватися у Звіт з ОВ.
• Деякі елементи мають бути включені в остаточний Звіт з ОВ. До них відносяться:
(i) опис екологічних, соціальних та економічних наслідків та докладний виклад,
якщо будь-які з них не вважаються важливими; (ii) чіткий опис того, на кого буде
впливати ініціатива та яким чином; (iii) вплив на МСП; (iv) вплив на
конкурентоспроможність; і (v) докладний опис стратегії проведення
консультацій та отриманих результатів.
• Проект Звіту з ОВ має надаватися до Ради з регуляторної експертизи з метою
його перевірки. Позитивний висновок Ради є необхідною умовою, перш ніж може
розпочатися міжвідомча консультація.
• Звіт з ОВ має доповнюватися 2-сторінковим бюлетенем, доступним на всіх
мовах.
1. ВСТУП
Хто Має Ознайомитись з Цими Методичними Вказівками?
Усі посадові особи, які беруть участь у підготовці оцінки впливу (ОВ) мають
ознайомитися з цими методичними вказівками, у тому числі посадові особи та
керівники, відповідальні за забезпечення якості оцінок впливу у головному ГД.
Детальніші вказівки також доступні у окремому «інструментарії», що супроводжує це
керівництво. Вони спрямовані на тих, хто безпосередньо бере участь у підготовці різних
елементів ОВ. Ці «інструменти» містять важливі вказівки щодо конкретних питань,
таких як випадки, коли потрібно провести ОВ, щодо визначення різних соціальних,
екологічних та економічних наслідків, у тому числі стосовно МСП та
конкурентоспроможності, та багатьох інших аспектів, у тому числі методологічні чи
інші аспекти при підготовці оцінки впливу.
Що таке Оцінка Впливу та коли потрібно її проводити?
Оцінка впливу полягає у зборі та аналізі достовірних фактів для підтримки
розробки політики. У ході цього процесу перевіряється наявність проблеми,
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визначаються її основні причини, оцінюється необхідність дій з боку ЄС та аналізуються
переваги та недоліки наявних рішень.
ОВ створює умови для більш обґрунтованого прийняття рішень і сприяє Кращому
Регулюванню, що забезпечує переваги від заходів політики у повному обсязі за
мінімальних витрат, дотримуючись принципів субсидіарності та пропорційності. Однак
ОВ є лише допоміжним інструментом у розробці політики / прийнятті рішень, а не
їх заміною.
Проведення ОВ необхідно для ініціатив Комісії, які можуть мати значний економічний,
екологічний або соціальний вплив.
За умови виконання вищевказаних умов, оцінку впливу слід проводити як для
законодавчих, так і незаконодавчих ініціатив, а також для делегованих актів та заходів
реалізації, беручи до уваги принцип пропорційного аналізу. Якщо вищезазначені умови
не виконуються, проводити оцінку впливу не потрібно незалежно від характеру
ініціативи1.
Які етапи процедури передбачені?
Роботу з проведення ОВ очолює Генеральний директорат(и), відповідальний за
відповідну політичну ініціативу. ГД має визначити якомога раніше в ході процесу
планування політики/політичного затвердження чи існує необхідність у ОВ на основі
відповідної дорожньої карти. У випадку визначення, що проведення ОВ є
необхідним, Дорожня Карта має бути розроблена та надана у якості Початкової ОВ.
Початкова ОВ містить первинний опис проблеми та можливі варіанти політики, а також
огляд різних запланованих етапів розробки ініціативи, у тому числі передбачена робота
стосовно оцінки впливу та консультації зі стейкхолдерами. Якщо оцінка впливу не
проводиться, це також має пояснюватися у належній Дорожній Карті.
Подальша підготовка ОВ включає наступні основні етапи:
(1) Створення міжвідомчої групи (МГ), яка керуватиме процесом ОВ та спільними
зусиллями підготує звіт з ОВ. Що стосується ініціатив в рамках робочої програми
Комісії (або інших важливих/стратегічних ініціатив), буде створена МГ під
головуванням Генерального Секретаріату;
(2) Завершення МГ Початкової ОВ та публікація на веб-сайті Комісії, що дозволить
надати інформацію стейкхолдерам та забезпечити зворотній зв'язок і достовірні
фактичні дані стосовно проблеми, можливих варіантів та їх можливих наслідків та
аспектів субсидіарності;
(3) Підготовка МГ стратегії консультацій, у тому числі обов'язкової 12-тижневу відкриту
онлайн консультацію з громадськістю2. Стратегія консультації має забезпечувати
1

Див. Інструмент, коли необхідно провести оцінку впливу для більш детальної інформації, та випадків,
коли ОВ не потрібна, наприклад, коли Комісія не уповноважена приймати рішення щодо змісту політики
тощо.
2
У тих випадках, коли оцінювання доцільності та ОВ здійснюються послідовно, можна провести лише
одну відкриту консультацію з громадськістю, доки відповідні зацікавлені сторони проводять консультації
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отримання думки стейкхолдерів щодо усіх ключових питань оцінки впливу;
(4) Збір та аналіз усіх відповідних фактів, у тому числі даних, наукових рекомендацій,
інших експертних думок, пропозицій стейкхолдерів тощо;
(5) Розробка проекту Звіту з ОВ;
(6) Подання проекту звіту з ОВ до Ради з регуляторної експертизи для перевірки якості
з подальшим переглядом, враховуючі її рекомендації щодо вдосконалення документу;
(7) За умови отримання позитивного висновку від Ради, подання звіту з ОВ для
міжвідомчої консультації разом із супровідною політичною ініціативою.
ОВ слід розпочинати якомога раніше в процесі розробки політики за умови
отримання політичного затвердження. Час, необхідний для підготовки ОВ, залежить
від конкретного випадку. Слід також пам'ятати, що існує тісний зв'язок з
ретроспективним оцінюванням доцільності або Перевіркою Відповідності існуючої
політичної бази та програм, результати яких мають бути готові вчасно для того, щоб
значною мірою сприяти ОВ для нової пропозиції. Отже, може бути необхідним ретельно
спланувати час проведення цих двох процесів.
Звіт з Оцінки Впливу надає кінцеві результати процесу ОВ та супроводжує проект
пропозиції протягом процесу прийняття рішення Комісією. Рада з Регуляторної
Експертизи (РРЕ) ретельно вивчає якість усіх проектів ОВ та надає висновок щодо
проекту Звіту з ОВ. Необхідно отримати позитивний висновок РРЕ ще до того, як
перейти до ініціативи.
Після ухвалення, публікується остаточний Звіт з ОВ та передається співавторам
законопроектів разом із двосторінковою анотацією та ухваленою ініціативою.
2. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ
ОВ – це інструмент, який допомагає структурувати процес перегляду та проводити
аналіз, надаючи інформацію для розробки політики. Це не список завдань для галочки.
Немає рецептів для проведення ідеальної ОВ. З огляду на широке розмаїття ініціатив
Комісії, найкращий спосіб проведення ОВ та надання її результатів буде різним залежно
від конкретного випадку.
Проте, всі оцінки впливу мають надавати відповіді на низку ключових питань та
дотримуватися ряду принципів. Оцінка впливу має бути комплексною, пропорційною,
здійснюватися на основі фактичних даних, відкритою для пропозицій стейкхолдерів,
неупередженою, підготовленою спільно з відповідними службами Комісії, включеною
до політичного циклу, прозорою та якісною3.
Питання, на які має дати відповідь Оцінка Впливу
1.

У чому полягає проблема та її причини?

стосовно усіх основних елементів ОВ.
3
Детальніше див. у інструменті щодо принципів Кращого Регулювання
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2.

Чому ЄС має вживати заходи?

3.

Що має бути досягнуто?
Питання, на які має дати відповідь Оцінка Впливу

4.

Які варіанти досягнення цілей існують?

5.

Які їхні економічні, соціальні та екологічні наслідки, і на кого вони
впливатимуть?

6.

Як порівняти різні варіанти політики з точки зору їх ефективності та
результативності (переваги та витрати)?

7.

Як буде організовано моніторинг та подальше ретроспективне
оцінювання?

Процес пошуку відповідей на ці питання обов'язково є ітеративним. Процес ОВ має
починатися з широкого визначення проблеми, цілей та можливих рішень, а потім
зводити їх до того, що є найбільш актуальним. Питання також взаємопов'язані.
Наприклад, дотримання принципів субсидіарності та пропорційності можливо повністю
перевірити тільки після встановлення цілей та впливу альтернативних варіантів, що
оцінюються. У процесі ОВ необхідно керуватися наступними принципами:
(1) При визначенні фокусу та глибини аналізу, ОВ має бути зосереджена на тому, що
важливо для прийняття обґрунтованих рішень, виключаючи неважливі аспекти.
(2) Результати будь-якого відповідного оцінювання існуючої політичної бази мають
використовуватися у якості відправної точки для ОВ. Досвід інших служб Комісії також
має враховуватись при проведенні ОВ для того, щоб розглянути та надати належну
оцінку усім відповідним питанням.
(3) Потрібно визначити найбільш придатні методи для збору даних та аналізу впливу. У
разі необхідності, можливо скористатися зовнішніми дослідженнями з метою
забезпечення інформації щодо конкретних елементів.
(4) Стратегія консультації має бути розроблена з урахуванням необхідності проведення
консультації стосовно всіх ключових питань. У Звіті з ОВ висновки аналізу мають
підкріплюватись думками стейкхолдерів та має надаватися обґрунтування будь-яким
суттєвим відмінностям. Зведений звіт, у якому підсумовуються результати консультацій
зі стейкхолдерами, має бути включений до Звіту з ОВ як обов'язковий додаток.
(5) Висновки у Звіті з ОВ мають бути обґрунтовані достовірними фактами (наприклад,
даним, оцінками, результатами наукових досліджень) разом з відповідними
посиланнями, а якщо це неможливо, слід пояснити причини. Також необхідно робити
посилання на точки зору стейкхолдерів.
2.1. Питання 1: У чому полягає проблема та її причини?
ОВ розпочинається з перевірки існування проблеми, визначення того, на кого вона
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впливає, разом з оцінкою масштабу проблеми та аналізом її причин та наслідків, а також
з оцінкою ймовірності її відсутності при (подальшому) політичному втручанню з боку
ЄС.
Відповідь на це питання має надати особам, які відповідають за розробку політики,
інформацію, необхідну для визначення того, чи існує проблема, для вирішення якої є
заходи в області політики.
Краще регулювання стосується регулювання пропорційно та лише тоді, коли необхідно.
Якісні політичні пропозиції будуються на чіткому визначенні проблем та розумінні
основних факторів та особливостей (так званих «драйверів проблеми»). Отже, першим
кроком у проведенні ОВ є (i) перевірка існування проблеми та визначення того, на кого
вона впливає; (ii) оцінка масштабу проблеми та аналіз її основних причин і наслідків; і
(iii) визначення сфери діяльності ЄС та оцінка ймовірності збереження проблеми.
Ключовим внеском до цієї оцінки має бути відповідне оцінювання доцільності або
Перевірка Відповідності існуючих політичних рамок, а також зворотній зв’язок із
стейкхолдерами.
Проблема може бути викликана низкою факторів, такі як неефективність ринкового
механізму, необ’єктивність поведінки, неефективність регулювання або необхідність
забезпечення дотримання основних прав. Вона вже може мати негативні наслідки або
просто представляти ризик негативних наслідків. Важливо розвивати чітке розуміння
цих основних чинників, використовуючи відповідні внутрішні та зовнішні експертні
знання, у тому числі наукові рекомендації.
У аналізі не менш важливо пояснити, яким чином ця проблема впливатиме на фізичні і
юридичні особи та інші суб’єкти:
• Наскільки ця «проблема» впливає на їх повсякденне життя?
• Чию поведінку потрібно змінити для того, щоб покращити ситуацію?
Вирішення цих питань забезпечить той факт, що аналіз залишатиметься конкретним,
орієнтованим, близьким до інтересів стейкхолдерів та буде враховувати практичні
наслідки будь-якої ініціативи. Це полегшить подальше визначення пропорційних
політичних альтернатив та аналіз впливів.
Опис проблеми у Звіті з ОВ має бути чітким та конкретним. Він повинен
зосереджуватися на питаннях, що підлягають вирішенню за допомогою ініціативи, що
розглядається, уникаючи тривалих презентацій загальних питань та / або цілей Комісії
у відповідній політичній сфері.
2.2. Чому ЄС має вживати заходи?
Після визначення наявності проблеми, її масштабу та причин, у ході аналізу ОВ
потрібно перевірити, чи зможуть країни-члени самостійно вирішити проблему, і чи має
ЄС повноваження вживати заходи (тобто юридичні підстави для цього) та чи є добре
підготовленим для цього.
Відповідь на це питання має надати особам, які відповідають за розробку політики,
інформацію, необхідну для вирішення, чи потрібні відповідні політичні заходи на рівні
ЄС.
Той факт, що ЄС має повноваження вирішувати проблему (тобто для цього існують
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юридичні підстави) не означає автоматично те, що ЄС добре підготовлений для її
вирішення. У сферах, які не підпадають під його виключну компетенцію, ЄС має діяти
відповідно до принципу субсидіарності4, тобто діяти тільки тоді, коли заходи в рамках
ЄС будуть більш ефективними, ніж заходи, що вживають країни-члени на
центральному, регіональному або місцевому рівнях.
У ході ОВ потрібно перевірити, чи сумісні заходи ЄС у сферах, що не входять до його
виключної компетенції, з принципом субсидіарності. Цей аспект не має сприйматися як
само собою зрозуміле, і важливо пам'ятати, що відповідно до Лісабонського договору,
дотримання принципу субсидіарності уважно контролюється іншими інститутами ЄС та
національними Парламентами, і акти ЄС можуть бути анульовані Судом за
недотримання цього принципу5.
У ході оцінки дотримання принципу субсидіарності, слід розглянути наступні ключові
питання: чи включає проблема, що розглядається, транснаціональні аспекти, які не
можуть бути належно вирішені за допомогою заходів країн-членів, та чи будуть заходи
на рівні ЄС кориснішими порівняно з заходами, що вживаються на рівні країн-членів за
рахунок їх масштабності та ефективності.
Ця оцінка, ймовірно, буде ітеративним процесом. Попередні аналізи у ході Початкової
ОВ та на ранніх етапах процесу ОВ мають роз’яснити юридичні підстави та вказати, чи
матиме сенс подальша підготовка на рівні ЄС. Остаточна перевірка дотримання
принципу субсидіарності буде можлива тільки після того, як буде зібрано всю
відповідну інформацію та завершено аналіз впливів. Крім того, оцінка того, чи є
ініціатива пропорційною, чітко пов'язана з оцінкою субсидіарності та необхідністю
узгодити характер та інтенсивність даного заходу з визначеною проблемою.
Оцінка субсидіарності обов'язково включає елементи політичного рішення, особливо,
коли докази є нез'ясованими та / або погляди стейкхолдерів розходяться. Тому всі
елементи мають бути об'єктивно представлені у Звіті з ОВ, що буде основою для
політичної оцінки з боку Колегії. Необхідно уникати загальних тверджень та
необґрунтованих доказів на користь конкретних аргументів, що стосуються питань, які
аналізуються і підтверджуються якісними та, де це можливо, кількісними доказами.
2.3. Питання 3: Що має бути досягнуто?
ОВ має визначити цілі, які мають бути досягнуті за допомогою політики ЄС.
Цілі політичних заходів мають бути чітко визначені, включаючи рівень політичної
активності та критерії, за якими порівнюватимуться альтернативні варіанти політики і
оцінюватимуться успіхи будь-якої ініціативи.
З міркувань прозорості та підзвітності будь-яке політичне втручання з боку ЄС повинно
мати чіткі цілі. Вони мають допомогти:
• встановити логічний ланцюжок між визначеними проблемами та розглянутими
рішеннями;
• прояснити зв’язок між конкретними цілями ініціативи та будь-якими
горизонтальними цілями ЄС і будь-якими іншими узгодженими політичними
цілями у цій сфері;
4
5

Див. статтю 5 Договору про Європейський Союз.
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/
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•
•
•
•

висвітлити будь-яке співвідношення між цілями політики;
встановити критерії для порівняння різних варіантів політики;
визначити показники для оцінки результативності та прогресу у виконанні
заявлених цілей;
створити організаційну систему моніторингу та оцінки для впровадження
політичного заходу.

Цілі мають бути максимально S.M.A.R.T6. Для того, щоб запропонована ініціатива
була спрямована на загальний контекст політики ЄС, і для того, щоб оцінити, чи була
ця ініціатива сприятливою та яким чином, важливо забезпечити загальні цілі. Проте
Звіт з ОВ має зосереджуватися на викладенні більш конкретних та оперативних цілей
(для бажаного варіанту), які потрібно досягнути в рамках ініціативи. У випадку
незаконодавчих ініціатив, може бути достатнім викласти загальні та конкретні цілі,
залишаючи визначення більш детальних оперативних цілей для відповідних ініціатив у
майбутньому.
2.4. Питання 4: Які варіанти досягнення цілей існують?
Є різні способи досягнення цілей політики. ОВ має надавати можливість для прийняття
обґрунтованих рішень про те, які з них мають реалізовуватись. Для цього потрібно
визначити доступні варіанти та перевірити їх з метою вибору найбільш відповідних для
подальшого аналізу та порівняння.
Наприкінці цього процесу мають бути визначені найбільш відповідні альтернативні
варіанти політики для подальшого вивчення на етапі аналізу впливу.
Важливо провести широкі консультації щодо альтернативних варіантів, думати
нестандартно та розглянути всі варіанти належним чином. Це одна з ключових функцій
процесу оцінки впливу. За умови належного виконання, це, мабуть, найбільш значний
компонент оцінки впливу для зовнішніх стейкхолдерів. У випадку поганого виконання,
вона є, як правило, об’єктом найбільшої критики та суттєво підриває довіру до всього
заходу і його корисності для прийняття політичних рішень. Важливо зберігати
неупереджене ставлення, навіть якщо в багатьох випадках аналіз ОВ може починатись з
ідеї, точки зору стейкхолдерів або політичної заяви щодо того, як може виглядати
політична пропозиція. Часто у сфері, що аналізується, вже існує політична основа, і це
впливає на ступінь реально доступного вибору, але первісні ідеї потрібно повністю
перевірити у процесі ОВ.
Однак, існуючих політичних заходів може бути недостатньо для досягнення мети, вони
можуть виявитись занадто дорогими або більше не відповідати встановленим цілям.
Крім того, погляди стосовно найкращого політичного заходу зазвичай різні (серед
стейкхолдерів, держав-членів, осіб, відповідальних за формування політики, служб
Європейської Комісії та експертів). На додаток, потрібно надати тверде обґрунтування
для будь-якого відповідного варіанту, що відкидається на ранньому етапі.
Це має бути зроблено за допомогою ітераційного процесу:
(1) Почніть з розгляду широкого кола альтернативних варіантів політики, як з
точки зору вмісту, так і інструментів. Слід розглянути регуляторні та нерегуляторні
6

Точні, вимірні, досяжні, актуальні і з заданим кінцевим терміном цілі
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засоби, менш чи більш директивні заходи, дії на національному і міжнародному рівні та
в рамках ЄС.
При визначенні варіантів слід керуватися тим, чи може певний захід вплинути на
чинники проблеми та змінити відповідну поведінку таким чином, щоб привести до
досягнення бажаних цілей. У Звіті з ОВ має бути продемонстрована чітка логіка між
розглянутими проблемами, цілями та заходами політичного втручання.
При розробці варіантів політики завжди слід враховувати:
•

•
•
•
•
•

варіант, коли нічого не міняється (також відомий як «базовий сценарій»):
«Базовий сценарій» завжди має розроблятися та використовуватись як стандарт
для порівняння альтернативних варіантів. Таким чином, він має враховувати як
існуючи національні політичні заходи, так і політичні дії в рамках ЄС, та
відображати можливу послідовність подій в цих сферах за відсутності нових дій
з боку ЄС. Слід також намагатися передбачити важливі технологічні чи суспільні
події, такі як широко розповсюджена роль Інтернету та інших ІКТ;
варіант вдосконалення процесу реалізації та виконання чинного законодавства;
або скоротити / спростити існуюче законодавство;
варіанти, що враховують нові технологічні розробки. Всі нові ініціативи мають
бути «цифровими та доступними у онлайн версії», а також ефективно працювати
як у цифровому, так і у фізичному світі7;
альтернативні політичні підходи: наприклад, різний зміст політики / різні
підходи для досягнення мети;
альтернативні інструменти політики: наприклад, нерегуляторні альтернативи;
саморегулювання або спільне регулювання8; ринкові рішення; регуляторні
альтернативи; міжнародні стандарти9 та їх комбінація;
альтернативна сфера: наприклад, приймається до уваги принцип «спочатку
думай про малий»; мікропідприємства виключаються із сфери застосування
будь-якого запропонованого закону10.

Розгляньте варіанти, що запропонували стейкхолдери11 та/або які можуть бути
запропоновані під час законотворчого процесу, але не відкидайте априорні варіанти, що
мають невелику підтримку або зіткнулися з сильним опором12.
(2) Охарактеризуйте раніше визначені політичні альтернативи. У багатьох випадках
7

Гнучке врядування та відкрите Інтернет законодавство
Див. принципи кращого саморегулювання та спільного регулювання на веб-сторінці
https://ec.europa.eu/digital- agenda/en/news/principles-better-self-and-co-regulation-and-establishmentcommunity-practice
9
У Звіті з ОВ потрібно нагадати про причини відхилення від міжнародних стандартів, де вони існують, а
також про регулювання з аналогічними ініціативами у основних юрисдикціях, коли регуляторні
розбіжності можуть мати суттєвий негативний вплив на обсяги торгівлі та інвестицій. Також слід
пояснити можливі невідповідності з зобов'язаннями, взятими в рамках СОТ або міжнародних угод.
10
У випадках, коли мікропідприємства мають охоплюватись законодавчими пропозиціями з міркувань
публічної політики, будуть вдаватися до придатних рішень та будуть шукатися більш легкі режими
щодо усіх форм регуляторного тягаря, включаючи, зокрема, адміністративні вимоги – див. остаточну
версію COM (2011) 803 «Адаптація регулювання ЄС до потреб мікропідприємств».
11
Наприклад, з боку стейкхолдерів, експертів, країн-членів, інших інститутів ЄС та партнерів третіх
країн.
12
Якщо такі варіанти як виняток виключаються на ранніх строках, це має бути чітко окреслено разом із
переконливим обґрунтуванням.
8
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потрібно буде провести невеликий аналіз, щоб виправдати відкидання деяких
альтернатив (наприклад, ті, які не є технічно можливими, не є юридично життєздатними,
які важко здійснити, які не дотримуються основних прав або що мають інші неприйнятні
чи непропорційні впливи). Також на ранніх строках слід відмовитись від варіантів, які
чітко обмежують можливості прийняття рішень на національному рівні стосовно
аспектів, що потрібні для досягнення цілей (оскільки вони не дотримуються принципу
пропорційності).
(3) Після перегляду наявних варіантів слід зберегти найбільш актуальні разом із
базовим варіантом для детального вивчення.
•

•

•

Необхідно уникати перекручених варіантів (тобто явно більш затратних або
менш ефективних альтернатив, що зберігаються лише для висвітлення переваг
бажаного варіанту). Вони не підсилюють аргумент на користь будь-якого
бажаного варіанту, а лише підривають надійність ОВ;
Якщо важко визначити щонайменше дві надійні альтернативи на додаток до
базового варіанту, докладіть додаткові зусилля, щоб подивитись з нової точки
зору (наприклад, чи усі варіанти були розглянуті?). Якщо альтернативних
варіантів не існує, фокус подальшого аналізу має полягати у визначенні
робочого проекту варіанту, що зберігається, наприклад, за допомогою
розглядання альтернативних підваріантів для деяких окремих елементів
пропозиції або різних режимів її реалізації;
Після першої оцінки впливів може знадобитися повернутись до самого початку
та спробувати змінити початкові альтернативні варіанти для їх подальшого
вдосконалення. Як правило, це трапляється в тому випадку, коли варіанти не
можуть задовільнити цілі належним чином або коли вони можуть призвести до
непропорційного негативного впливу (будь-якого типу, наприклад, на основні
права, МСП, конкурентоспроможність, торговельних партнерів, регіони, країни,
що розвиваються тощо). Не оцінюйте варіант як нижчий за значенням ще перед
тим, як розглянути можливі покращення та / або пом'якшення заходів для
зменшення негативних наслідків.

Непотрібно детально описувати цей процес у Звіті з ОВ. Проте, слід зазначити, що всі
відповідні варіанти були розглянуті з урахуванням точки зору стейкхолдерів та разом з
обґрунтуванням того, чому деякі варіанти були відхилені без повної оцінки їх впливу.
Необхідно надати достатньо докладний опис альтернативних варіантів, що
зберігаються.
Потрібно надати переконливе обґрунтування у виняткових випадках, коли зберігається
лише один варіант для повної оцінки стосовно базового варіанту.
2.5. Питання 5: Які економічні, соціальні та екологічні наслідки різних варіантів
політики і на кого вони впливатимуть?
Обравши ряд варіантів політичних заходів, необхідно провести якісну оцінку їх
економічного, соціального та екологічного наслідків а також тих, на кого вони
впливатимуть.
Наприкінці цього процесу особи, відповідальні за розробку політики, мають знати,
наскільки різні варіанти політики відповідають їх цілям, з якими перевагами, якими
витратами, з якими наслідками для різних стейкхолдерів та ризиком непередбачених
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наслідків.
Для підтримки політичних рішень, які забезпечують найкращий баланс між перевагами
та витратами, аналіз ОВ має оцінювати всі відповідні переваги та недоліки політичних
альтернатив («варіантів»), що зберігаються, у порівнянні з базовим варіантом. Знову ж
таки, найкраще це зробити за допомогою ітераційного процесу, який починається з
широкого охоплення, а потім зосереджує та поглиблює аналіз найбільш актуальних
наслідків, маючи готовність повернутися та покращити варіанти, що зберігаються, перед
завершенням.
Використання внутрішнього та зовнішнього досвіду разом зі знаннями стейкхолдерів
особливо корисно при аналізі впливу. Стратегія проведення консультації, будь-які
зовнішні дослідження та робота МГ має бути організовані таким чином, щоб мати
можливість зібрати думки та перевірити результати з урахуванням всіх елементів
аналізу впливу.
2.5.1. Визначити усі можливі наслідки наявних варіантів.
Оцінка впливу має вказувати для всіх варіантів, що зберігаються, яким чином вони
могли б вирішувати виявлені проблеми та відповідати цілям політики.
Для цього потрібно спочатку визначити зміни, які несе пропозиція для тих, кого це
стосується, зокрема тих, що мають відповідати будь-яким новим законодавчим вимогам,
тих, хто повинен буде втілити та забезпечити їх виконання, та тих, хто, як очікується,
будуть кінцевими бенефіціарами:
• Які дії та заходи потрібно вжити сторонам, які зазнали збитків (дотримуватись
чи забезпечувати дотримання)?
• Чи будуть вони вжиті на реальній основі (баланс між витратами на дотримання
та витратами на державні органи, залучені до забезпечення дотримання)?
• Чи дозволить це досягти поставлених цілей?
Відповідаючи на ці питання на самому початку аналізу, важливо забезпечити, щоб
технічна оцінка впливу залишалась конкретною та тісно пов'язаною з практичними
наслідками різних варіантів політики.
Відповідаючи на такі питання, також потрібно висвітлити, яким чином різні варіанти
можуть викликати різні зміни і у такий спосіб мати різні типи впливу. Потрібно
переглянути широкий спектр можливих впливів у галузях економічної, соціальної та
екологічної політики, виходячи за рамки найбільш очевидних наслідків
запропонованого політичного заходу. Всі потенційно важливі наслідки мають бути
визначені незалежно від того, чи можливо їх точно оцінити чи ні. Важливо «не
пропустити» значний вплив, оскільки це може вплинути на загальне порівняння
варіантів або послабити пропозицію Комісії на подальших етапах. Зокрема, оцінка
впливу має вивчати вплив різних варіантів на основні права, коли така оцінка є
актуальною та має справу з потенційним впливом на шахрайські дії у контексті програм
витрат.
Необхідно також враховувати потенційно важливі непрямі впливи, тобто позитивні чи
негативні наслідки, що є побічними для основної мети ініціативи (такі, що є наслідком
збільшення накопичених витрат, що покриваються стороною, такі, що важко виявити,
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але необхідно виконати, або супутні ефекти з одного сектора, що знаходиться під
впливом, у інший).
Слід визначити, як позитивні (наприклад, переваги), так і негативні (наприклад витрати
або шкідливі екологічні та соціальні впливи) наслідки. Позитивний вплив на одну із
сторін в той самий час може бути негативним для іншої сторони. Сам тому важливо
визначити, хто буде зачеплений кожним впливом.
Можливо також, що деякі варіанти політики потребуватимуть впровадження ІТ-системи
чи мережі для автоматизації бізнес-процесів, публікації / обміну інформацією, надання
онлайн-послуг через веб-портали тощо. Це означає, що потрібно оцінити вплив,
пов'язаний з впровадженням нових або адаптацією існуючих рішень ІКТ. Не слід
забувати про можливість повторного використання вже існуючих рішень, а не
винаходити велосипед. Може знадобитися «цифровий скринінг» та подальший аналіз
впливу на ІКТ (див. інструмент стосовно ІКТ впливів у інструментарії КР).
Наприкінці цього аналізу всі можливі наслідки – позитивні чи негативні – мають бути
відображені відповідно до їх очікуваних параметрів та вірогідності, а також з
урахуванням конкретним сторонам, на яких це вплине. Під час опису виявлених впливів
можна використовувати наступні класифікації:
•
•

•

•

•

Загальний характер: економічний, соціальний та екологічний.
Специфічний характер, наприклад: збільшення (або зменшення) витрат,
пов’язаних з дотриманням, тобто витрати, що понесли відповідні сторони
(підприємства, громадяни тощо) з метою дотримання будь-якої нової
законодавчої вимоги, їх підкомпоненти (адміністративний тягар, витрати на
оплату праці; витрати на обладнання та ін.) та адміністративні витрати і витрати
правозастосування, понесені відповідальними органами влади; приріст(або
падіння) ефективності ринку, конкурентоспроможності, інновацій; впливи на
здоров’я, якість навколишнього середовища, боротьба з кліматичними змінами,
рівень освіти та підготовки кадрів, основні права, зайнятість та вміння, соціальна
інтеграція, бідність тощо;
Зв’язок з основною ініціативою: прямі впливи – це ті, які безпосередньо
спричинені політичним заходом. Непрямі (або другорядні) впливи виникають
внаслідок змін у поведінці, викликаних прямими впливами, і часто впливають на
третіх сторін і можуть бути настільки ж значними, як прямі впливи.
Сторони, групи або регіони, що знаходяться під впливом: підприємства різного
розміру (малі і середні підприємства чи ні), громадяни, працівники, учні,
споживачі, державні адміністрації, суб’єкти третіх країн, країни, що
розвиваються, різні території та регіони (менш розвинені або процвітаючі
регіони, міста, сільські райони, прикордонні регіони, заморські території тощо);
Регулярність та вірогідність: довгострокові/короткострокові, одноразові,
періодичні; певні або ймовірні (ризики).

Хоча всі перераховані вище класифікації, в принципі, є корисними, у кожному аналізі
слід використовувати категорії, найбільш відповідні для існуючої ініціативи. Важливо
відзначити, що Звіт з ОВ завжди має бути прозорим у аспектах, що стосуються
методологічних рішень, для оцінки впливу та основних причин, зокрема, у випадках,
коли застосовуються нестандартні підходи).
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2.5.2. Оберіть значні впливи.
Вибір впливів, які слід зберегти для більш глибокої оцінки, має бути чітко
обґрунтованим, беручи до уваги їх:
•
•
•

Очікувані загальні параметрі;
Актуальність для конкретних стейкхолдерів (підприємства та, зокрема, МСП,
торговельні партнери, сектори економіки, споживачі, учні, працівники, державні
адміністрації, регіони, країни, що розвиваються і т.д.);
Важливість для горизонтальних цілей та політики Комісії.

Очікуване значення впливів слід оцінювати з урахуванням змін, що відносяться до
базового варіанту. Обираючи впливи, слід застосовувати принцип пропорційного
аналізу. Однак важливо врахувати все, що має значення для прийняття політичних
рішень. При виборі, потрібно брати до уваги думки стейкхолдерів та відповідний досвід,
у тому числі в рамках Міжвідомчої групи.
2.5.3. Оцініть найбільш важливі впливи.
Усі відповідні впливи мають оцінюватися кількісно, якщо це можливо13, а також якісно.
Аналогічним чином, впливи слід виражати в грошовому еквіваленті, коли це можливо.
При кількісному вимірюванні слід уникати хибної точності, але надавати допустимі
діапазони, що супроводжуються якісними коментарями. У багатьох випадках кількісне
визначення буде покладатися на певний набір припущень. Вони мають бути чітко
представлені. Кожного разу, коли припущення є особливо важливим або невизначеним,
аналіз чутливості має використовуватись для перевірки того, чи призведе його зміна до
значно різних результатів14.
Існує декілька методів кількісного оцінювання впливів, як з точки зору загально
методологічного підходу15, та і конкретних методів для окремих типів впливу. Для
кожного випадку слід використовувати найбільш відповідний метод. Вибір методу має
бути чітко обґрунтованим та пояснюватись у Звіті з ОВ.
Немає найкращого методу, який би застосовувався до всіх можливих ініціатив Комісії.
Проте, існує обов'язок робити найбільш розумний методологічний вибір з урахуванням
особливостей конкретного випадку, наявності даних та вимоги провести пропорційний
аналіз. У всіх випадках методологічна складність не є приводом для того, щоб не
надавати практичні наслідки різних варіантів для сторін, що знаходяться під впливом.
Аналогічним чином, той факт, що може бути неможливим представити деякі впливи в
грошовому еквіваленті чи кількісно їх виразити, не означає, що вони не мають бути
враховані належним чином. Усі важливі наслідки слід аналізувати незалежно від
характеру наявної методології для цього.
Коли неможливо провести кількісний аналіз, або коли він непропорційний, впливи слід
оцінювати якісно. Якісний аналіз має бути ретельним та повним, зосереджуючись на
13

Тобто якщо вони піддаються кількісному оцінюванню за допомогою надійної методології та якщо
необхідні дані існують і можуть бути зібрані при пропорційних витратах.
14
Можливі діапазони результатів або довірчий інтервал мають надаватись замість точних результатів.
15
Наприклад, загальні та часткові рівноважні підходи, методи знизу вгору або зверху вниз.
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практичних наслідках для зацікавлених сторін. Що стосується кількісних оцінок, то
необхідно буде вказати важливі основні припущення. Висновки мають спиратися на
існуючу теорію та достовірні факти16, у тому числі ілюстративні приклади, а також
погляди стейкхолдерів. Вони мають враховувати обмеження та чітко розрізняти факти,
думки експертів та думки стейкхолдерів. Якщо неможливо надати приблизний масштаб,
потрібно забезпечити якісне обґрунтування того, чому один варіант вважається таким,
що ймовірно буде мати більший (або менший) вплив, ніш інший.
У випадку застосування як кількісного, так і якісного аналізу важливо пам'ятати, що:
•

•
•

потрібно оцінювати зміни відносно базового варіанту. Як правило, він буде
розгортатися за межами встановлено часу (наприклад, в результаті існуючих
політик). Тому зміни мають визначатися не просто стосовно поточної ситуації, а
стосовно того, яким чином вони будуть впроваджуватись за відсутності нової
запланованої ініціативи;
Різні впливи, ймовірно, трапляються в різний час (витрати часто мають місце на
ранньому етапі та переваги виникають пізніше). Це має відображатися у оцінці,
не враховуючи оцінки у грошовому еквіваленті, коли вони доступні;
Впливи слід оцінювати з точки зору суспільства в цілому, хоча ефекти розподілу
та сукупний тягар для окремих сторін також слід пропорційно оцінюватись та
розглядатися. Кожного рази, коли впливи зібрані в одне ціле, потрібно уникати
подвійного підрахунку (наприклад, підприємства, що додають підвищені витрати
на дотримання до споживчих цін, державні органи, що встановлюють плату, що
покриває витрати на виконання регулювання).

Оцінка наслідків може бути особливо складною на рівні ЄС. По-перше, дані по
Євросоюзу можуть бути недоступними або не підлягати порівнянню. По-друге,
остаточні впливи часто будуть залежати від вибору держав-членів на етапі реалізації
(або від майбутніх делегованих актів та імплементаційних актів). Тому на етапі
пропозицій Комісій часто важко надати чіткі оцінки навіть таких прямих впливів, як
витрати на дотримання або реалізацію. Тим не менше, у аналізі не слід відкидати «відомі
невідомі». Навпаки, їх слід швидко визначити. У разі відсутності даних або
невизначеності необхідно посилити якісну оцінку (наприклад, на основі теоретичних
підходів) та одночасно зробити її прозорою стосовно впливу цих невизначеностей на
процес порівняння варіантів.
Наприкінці цього аналізу має бути чітке розуміння того, якою мірою кожний з варіантів
досягає цілей, з якими перевагами і з якими витратами на сукупному рівні та для
стейкхолдерів. Необхідно визначити потенційно непропорційні впливи (наприклад, на
основні права, МСП, конкурентоспроможність, певні групи громад, здоров'я та безпеку
працівників, зайнятість, бідність, регіони або держави-члени, країни, що розвиваються
та ін.) разом з будь-яким суттєвим ризиком непередбачених наслідків. Це допоможе
порівняти варіанти з точки зору їх узгодженості з горизонтальними цілями ЄС, а також
для визначення потенційних заходів пом'якшення наслідків для будь-якого бажаного
варіанту.
Звіт з ОВ має узагальнити результати аналізу впливу в доступній формі. Він має бути
чітким та прозорим щодо будь-яких обмежень (наприклад, даних, методологічних
16

Наприклад, щодо підгрупи цільового сектору / держав-членів, для яких доступні дані та надійний аналіз
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обмежень) та ризиків непередбачених наслідків. Хоча більш технічні аспекти оцінки
вважаються важливими, остаточні конкретні впливи для окремих осіб, підприємств або
державних адміністрацій та, де це можливо, соціальний або географічний розподіл таких
впливів має залишатися в аналізі та Звіті з ОВ на першому плані. Слід чітко відрізняти
сукупні витрати та переваги від розподілу та переносу впливів. У додатках має
надаватися обґрунтування вибору, зробленому у процесі відбору відповідних впливів та
в аналітичних методах. Потрібно надавати джерела даних та ілюструвати основні
припущення щодо будь-якої кількісної оцінки.
2.6. Питання 6: Як порівнювати варіанти?
На підставі оцінки різних впливів та їх розподілу серед стейкхолдерів, що знаходяться
під впливом, у процесі ОВ слід порівняти різні варіанти з точки зору їх ефективності,
результативності та узгодженості, а також їх відповідності принципу пропорційності.
Наприкінці цього процесу ОВ має надати відповідну інформацію для осіб,
відповідальних за розробку політики для того, щоб вони зробили вибір, і, де це
необхідно, запропонували кращий варіант.
Оцінивши можливі економічні, соціальні та екологічні впливи, а також їхнє поширення
серед стейкхолдерів, потрібно об’єднати результати у аналізі ОВ для чіткого порівняння
варіантів. Це має полегшити визначення бажаного варіанту.
Аналіз витрат та переваг, а також аналіз економічної ефективності, аналіз вартості
дотримання та аналіз по багатьом критеріям є найбільш часто використовуваними
методами. Вибір одного (або їх поєднання) залежить від декількох факторів, включаючи
кількість і характер впливів та цілей, можливість представити переваги та витрати у
грошовому еквіваленті (або у кількісній) та актуальність проблем, пов’язаних із
розподілом.
В ОВ непотрібно визначати бажаний варіант, але слід намагатися об'єктивно порівняти
варіанти з загальними критеріями, зокрема:
•
•
•

ступінь досягнення цілей різних варіантів (результативність);
переваги проти витрат (ефективність);17
узгодженість кожного варіанту з загальними цілями політики ЄС (узгодженість).

Слід також розглянути дотримання принципу пропорційності у варіантах та, зокрема, у
будь-якому переважному варіанті, відповідаючи на додаткові питання, такі як:
•
•
•
•

17

Чи виходить варіант за рамки необхідності для задовільного досягнення цілей?
Чи обмежується сфера варіанту тими аспектами, які країни-члени не можуть
досягти самостійно, та в яких випадках ЄС може досягти кращих результатів?
Чи мінімізовані витрати для ЄС, національних урядів, регіональних або місцевих
органів влади, суб'єктів господарювання або громадян стосовно мети, яку
потрібно досягти?
Чи є форма дії (вибір інструменту) максимально простою та чи пов’язана з
досягненням об'єктивного та ефективного впровадження на задовільному рівні?

Альтернативою є те, наскільки цілі можуть бути досягнуті за певну вартість, а також ефективність
витрат
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При порівнянні варіантів слід враховувати основний аналіз та гіпотези: необхідно
перевірити надійність порівняння, висвітлити чутливість та обмеженість аналізу,
компроміси між позначеними цілями та невизначеностями, які можуть суттєво вплинути
на результат порівняння.
У Звіті з ОВ мають надаватися результати цього порівняння доступним способом,
наприклад, у зведеній таблиці, що випливає з попереднього аналізу. Якщо не визначено
жодного бажаного варіанту, це має бути чітко вказано. Якщо результатом ОВ буде
висновок, що жодна пропозиція не є обґрунтованою, про це слід повідомити у Звіті з
ОВ, який має бути опублікований.
2.7. Питання 7: Яким чином оцінювати та здійснювати моніторинг фактичних
впливів?
Враховуючи весь політичний цикл, у ОВ потрібно визначити механізми моніторингу та
заключної оцінки з метою відстеження того, чи забезпечує політичний захід очікувані
результати і інформує про будь-які майбутні зміни у політиці.
Наприкінці цього процесу особи, відповідальні за розробку політики мають знати, яким
чином буде здійснюватися моніторинг та оцінка політики, що дозволить в майбутньому
корегувати політику, коли це буде необхідно.
Особи, що відповідають за формування політики, і стейкхолдери мають мати
можливість перевіряти, чи впроваджується політика відповідно до плану, і наскільки
вона досягає своїх цілей, за яких витрат і з якими перевагами. Для цього треба почати з
чіткого уявлення про те, як ситуація має виглядати в майбутньому, якщо ця ініціатива
буде успішною. Що зміниться і для кого через кілька років після її реалізації? Як це
можна перевірити?
Фактичні результати, ймовірно, відрізнятимуться від запланованих чи бажаних,
незалежно від якості ОВ та запропонованої ініціативи. Проте, коли політика не досягає
своїх цілей, або витрати та негативні впливи є більшими, ніж очікувалося, важливо
знати, чи це результат непередбачених екзогенних факторів, проблем з розробкою
політики, змін, впроваджених під час законодавчого процесу (якщо це необхідно) або
наслідок поганої реалізації.
Заходи моніторингу та оцінки (у тому числі визначення низки показників) надають
цінну інформацію щодо цього аспекту. Тому, у ОВ потрібно окреслити, якими будуть ці
заходи. Для основних цілей політики мають бути визначені ключові показники стосовно
бажаного варіанту, якщо це зазначено. Якщо у Звіті з ОВ не представлено жодного
бажаного варіанту, моніторинг та показники мають посилатися на конкретні цілі цієї
ініціативи.
Показники мають дозволяти вимірювати прогрес у досягненні цілей політики (та
потенційні негативні впливи). Також можуть бути корисними показники щодо
транспонування, реалізації та виконання у країнах-членах.
Основні дані мають бути легко доступними, а вартість збирання даних – пропорційною.
Якщо брак даних був значною перешкодою у процесі ОВ, у Звіті з ОВ потрібно
окреслити, яким чином це питання буде розглянуто для майбутньої оцінки політики.
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Відповідно до правил оцінки Європейської Комісії, всі її заходи мають регулярно
оцінюватись. Обов’язковою є оцінювання доцільності для програм фінансування (у тому
числі заходів боротьби з шахрайством), і багато інших інструментів політики також
містять положення щодо перегляду. У випадках, коли вимагається такий перегляд, він
має базуватися на оцінці існуючої політичної бази. Оцінки мають бути оголошені та
описані заздалегідь із чітким зазначенням терміну, основного направлення та цілі,
органів, що будуть відповідати за їх виконання, а також тих, хто розглядатиме ці
результати.
У Звіті з ОВ мають у загальних рисах описуватись основні показники, що стосуються
оперативних цілей та основних положень моніторингу та оцінювання бажаного варіанту
(у тому числі будь-які відповідні аспекти збору даних).

3. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКУ: ЗВІТ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
У Звіту з Оцінки Впливу мають бути узагальнені та представлені остаточні результати
аналізу ОВ. Додатки мають бути використані для більш докладних / технічних частин
аналізу. Звіт має бути представлений у формі Робочого документа персоналу.
Як зазначено у попередніх пунктах, Звіт з ОВ не є ОВ. ОВ – це ітераційний процес, що
підтримує розробку політичної пропозиції. Звіт з ОВ – це документ, за допомогою якого
ви повідомляєте особам, що відповідають за формування політики, про результати цього
процесу, щоб сприяти прийняттю більш інформованих рішень, та стейкхолдерам з
метою надання доказових фактів, на базі яких приймала рішення Комісія.
Звіт з ОВ має бути прозорим, об'єктивним та збалансованим.
Хоча аналіз ОВ може бути складним процесом, Звіт з ОВ має бути складений з
урахуванням читачів, що не є експертами у цій сфері. У більшості випадків буде
достатньо мати основний звіт приблизно на 30-40 сторінок тексту разом із додатками,
що стосуються більш докладних технічних частин аналізу.
Читач повинен легко зрозуміти, яка проблема вирішується, чому є доцільними дії на
рівні ЄС, які плюси та мінуси різних напрямків дій, і на кого вони будуть впливати. У
всьому Звіті з ОВ мають бути посилання на точки зору стейкхолдерів та спосіб, у який
вони розглядалися. Усі зовнішні матеріали, що використовувались (дослідження, звіти,
наукові висновки, тощо) також мають обов'язково супроводжуватися посиланнями.
Деякі елементи мають бути включені в остаточний Звіт з ОВ. Вони включають: (i) опис
екологічних, соціальних та економічних наслідків та чітке викладення, якщо будь-які з
них не вважаються значними; (ii) чіткий опис того, на кого та як буде впливати
ініціатива; (iii) вплив на МСП; (iv) вплив на конкурентоспроможність; і (v) докладний
опис стратегії консультації та отриманих результатів.
З метою забезпечення легкодоступного огляду основних висновків ОВ також слід
підготувати підсумковий звіт максимум на 2 сторінки. Він має бути представлений як
окремий Робочий документ персоналу і перекладений на всі мови ЄС.

"Методичні вказівки щодо Кращого Регулювання", Європейська Комісія, Страсбург, 19.05.2015 РДП(2015) 111 (остаточна версія).
Неофіційний переклад. Оригінал за посиланням: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm

4. ВІД ОЦІНКИ ВПЛИВУ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ
Процес ОВ має дозволити ідентифікувати один (або декілька) бажаних варіантів. Під
час розробки пропозиції доцільним є повторно перевірити кілька ключових питань, щоб
гарантувати, що остаточна пропозиція, пов’язана з ОВ, відповідає цілям та принципам
кращого регулювання.
Особи, що відповідають за формування політики, мають перехресно перевірити, чи буде
остаточна пропозиція позитивно сприяти нормативні відповідності в рамках ЄС.
Наприкінці процесу рекомендується перевірити бажаний варіант на предмет його
нормативної відповідності. Це не обов'язково, коли оцінка впливу вказує на відсутність
(у подальшому) необхідності у відповідності політики ЄС. Проте, цей крок слід
виконати, коли обирається той чи інший законодавчий варіант.
Перевірка нормативної відповідності для пропозиції вимагає перевірки питань, деякі з
яких вже розглядалися у процесі оцінки впливу:
•
•
•
•
•
•
•

•

Чи повністю відповідає проект (юридичного) документу принципу
субсидіарності?
Чи є пропозиція пропорційною?
Чи відповідає вона Хартії основних прав?
Чи є проекти законодавчих положень максимально простими та зрозумілими? Чи
уникають вони непотрібних відхилень від міжнародних стандартів? Чи можна
зробити їх простішим?
Чи застосовується принцип «Спочатку думай про малий»? Чи можуть
мікропідприємства уникнути сфери дії ініціативи, і якщо ні, то чому?
Чи враховані в проекті законодавчих положень виклики та можливості, що
з’являються з розвитком ІКТ (наприклад, спрощений моніторинг та
інформаційна звітність)?
Чи можливо змінити деякі законодавчі положення, не впливаючи на загальне
досягнення цілей, щоб зменшити:
- очікувані витрати на дотримання для МСП та будь-яких інших
стейкхолдерів;
- будь-який негативний вплив на галузеву конкурентоспроможність ЄС;
- будь-який потенційний негативний вплив на міжнародну торгівлю,
країни, що розвиваються тощо;
- вплив на права людини в країні-партнері у зв'язку з його
зобов'язаннями, що випливають з міжнародних договорів (для
пропозицій з зовнішнім аспектом);
- будь-який інший вплив (у тому числі соціальний, екологічний, або
вплив на окремі групи, території, країни-члени, інновації і т.д.);
Чи існують способи внесення змін до деяких запропонованих законодавчих
положень, не впливаючи на загальні витрати стосовно пропозиції, з метою
підвищення ефективності та узгодженості запропонованого тексту?

Що стосується законодавчих ініціатив, політична оцінка остаточної пропозиції з боку
Комісії викладається у Пояснювальному Меморандумі, у якому описується, як ця
пропозиція відповідає принципам субсидіарності, пропорційності та кращого
регулювання. Після прийняття Комісією відповідної політичної ініціативи ОВ
передається до Європейського Парламенту та Ради, які, ймовірно, будуть обговорювати
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її зміст та якість. Європейський Парламент та Рада взяли на себе зобов'язання
забезпечувати додаткові аналізи з метою підтримки будь-яких суттєвих поправок, що
пропонуються.

