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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Zlepšení tvorby právních předpisů

1. oceňuje skutečnost, že Komise nadále přezkoumává uplatňování zásad subsidiarity 
a proporcionality orgány Evropské unie a vnitrostátními parlamenty na základě 
jednotlivých „klíčových případů“, čímž zlepšuje srozumitelnost zprávy o „zlepšení tvorby 
právních předpisů“;

2. upozorňuje na to, že vnitrostátní parlamenty mají podle Lisabonské smlouvy důležitější 
úlohu, pokud jde o kontrolu legislativních návrhů s ohledem na zásady subsidiarity 
a proporcionality, a i když si je vědom technických problémů, které toto obnáší, vybízí 
vnitrostátní parlamenty, aby svých nových práv více využívaly, přičemž platformou pro 
sdílení osvědčených postupů by měla být Konference výborů pro evropské záležitosti, 
COSAC;

3. zdůrazňuje v této souvislosti nutnost toho, aby vnitrostátní parlamenty při předkládání 
stanovisek co nejvíce rozlišovaly mezi aspekty subsidiarity a proporcionality;

4. volá po vylepšení databáze EUR-lex, které by ji pro vnitrostátní parlamenty učinilo 
přehlednější a uživatelsky vstřícnější;

Inteligentní regulace

5. navrhuje, aby se podniklo šetření, zda by bylo možné nalézt a zformalizovat dohodu mezi 
orgány Unie a členskými státy ohledně toho, jak uplatňovat standardy „inteligentní 
regulace“;

6. poukazuje na to, že odhadovaná míra administrativního a regulačního zatížení by měla být 
udávána v čistých spíše než v hrubých číslech;

7. zdůrazňuje, že cíle snížení administrativního a regulačního zatížení by nejenže měly být 
stanoveny až do roku 2012, ale že by již měly být určeny i pro období po tomto datu;

8. bere na vědomí práci, kterou dosud při kontrole kvality posouzení dopadů, kterou 
vypracovala Komise, vykonal výbor pro posouzení dopadů; klade však důraz na to, že 
takovéto zkoumání je třeba provádět naprosto nezávisle na Komisi, a to buď zadáním 
tohoto úkolu externímu subjektu, nebo náležitým uspořádáním tohoto výboru; je toho 
názoru, že by to nijak nenarušilo právo iniciativy Komise ani její výsady, ale že by se 
tímto spíše posílila důvěryhodnost posouzení;

9. upozorňuje na skutečnost, že časová omezení parlamentních postupů neumožňují vždy 
provést posouzení dopadů u „podstatných změn“, které jsou k návrhům Komise 
předkládány na úrovni výborů; připomíná však, že Parlament a Rada v zásadě souhlasily, 
že provedou dodatečné posouzení dopadů vždy, když do legislativního postupu vnesou 
nové prvky, které se dotýkají právní nebo ekonomické podstaty příslušného aktu; 
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požaduje tudíž lepší využívání předběžných posouzení;

10. poukazuje na to, že Komise nesmí na občanskou iniciativu, zavedenou Lisabonskou 
smlouvou jako prvek participativní demokracie, pohlížet jako na jakýsi vedlejší produkt 
Smlouvy, ale spíše jako na součást koncepce inteligentní regulace, neboť občanská 
iniciativa otevírá novou cestu k právní úpravě;

11. je toho názoru, že provádění směrnic EU ve vnitrostátním právu členských států by nejen 
mělo být dokončeno v dané lhůtě, ale také co nejvíce synchronizováno, aby se předešlo 
následkům, jako jsou např. narušení hospodářské soutěže mezi příslušnými 
hospodářskými subjekty, nadbytečná regulace ve vnitrostátní úpravě („gold-plating“) atd.


