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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

Lepsze stanowienie prawa

1. docenia dalsze praktykowanie przez Komisję analizy stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności przez instytucje Unii i parlamenty państw członkowskich w oparciu o 
indywidualne „kluczowe przypadki”, co poprawia jasność sprawozdania w sprawie 
lepszego stanowienia prawa;

2. zwraca uwagę na zwiększoną dzięki traktatowi lizbońskiemu rolę parlamentów państw 
członkowskich w odniesieniu do kontroli wniosków ustawodawczych w świetle zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, oraz – uznając związane z tym problemy techniczne –
zachęca parlamenty państw członkowskich do szerszego korzystania ze swoich nowych 
praw, wykorzystując Konferencję Komisji do Spraw Europejskich (COSAC) jako 
platformę wymiany najlepszych praktyk;

3. podkreśla w tym kontekście konieczność rozróżniania w miarę możliwości przez 
parlamenty krajowe aspektów pomocniczości i proporcjonalności przy przedkładaniu 
opinii;

4. wzywa do usprawnienia bazy danych EUR-lex, tak by uczynić ją bardziej przejrzystą i 
przyjazną dla użytkowników z parlamentów państw członkowskich;

Inteligentne regulacje

5. sugeruje zbadanie, czy możliwe jest znalezienie i sformalizowanie pewnego rodzaju 
wspólnego porozumienia między instytucjami Unii i państwami członkowskimi, 
dotyczącego sposobu stosowania standardów „inteligentnych regulacji”;

6. wskazuje, że szacowany rozmiar obciążeń administracyjnych i regulacyjnych powinien 
być wyrażany w wartościach netto, a nie brutto;

7. podkreśla, że cele w zakresie ograniczenia obciążeń administracyjnych i regulacyjnych 
należy nie tylko wyznaczyć do roku 2012, ale również na okres po tej dacie;

8. docenia pracę wykonaną do tej pory przez Radę ds. Ocen Skutków nad kontrolą jakości 
ocen skutków przygotowywanych przez Komisję; podkreśla jednak, że kontrola taka musi 
być przeprowadzana w pełnej niezależności od Komisji, albo przez zlecanie jej 
instytucjom zewnętrznym, albo dzięki odpowiedniej selekcji członków rady; jest zdania, 
że nie kolidowałoby to z przysługującym Komisji prawem inicjatywy, ani jej własnymi 
prerogatywami, ale raczej zwiększyłoby wiarygodność ocen;

9. zauważa, że ograniczenia czasowe związane z procedurą parlamentarną nie zawsze 
pozwalają na przeprowadzanie ocen skutków w przypadku „poprawek merytorycznych” 
do wniosków Komisji składanych na etapie prac w komisjach; przypomina jednak, że 
Parlament i Rada ustaliły co do zasady przeprowadzanie dodatkowych ocen skutków, 



PE462.857v01-00 4/4 PA\864575PL.doc

PL

jeżeli wnoszą one do procedury ustawodawczej nowe elementy, które dotyczą danego 
aktu pod względem prawnym lub ekonomicznym; domaga się zatem lepszego 
wykorzystywania ocen ex-ante;

10. wskazuje, że Komisja musi postrzegać inicjatywę obywatelską wprowadzoną przez 
Traktat z Lizbony jako element demokracji uczestniczącej, nie jako „produkt uboczny” 
traktatu, lecz raczej jako część koncepcji inteligentnych regulacji, ponieważ otwiera on 
nowe horyzonty ustawodawcze;

11. jest zdania, że transpozycja dyrektyw UE do prawa państw członkowskich powinna 
odbywać się nie tylko w obrębie wyznaczonego terminu, ale w miarę możliwości powinna 
być zsynchronizowana, aby uniknąć skutków takich, jak zakłócenia konkurencji między 
odnośnymi podmiotami gospodarczymi, nadmiernie rygorystyczne wdrażanie itd.


