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Pozměňovací návrh 1
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že výbor pro hodnocení 
dopadů zřízený Evropskou komisí by na ní 
měl být nezávislý a měl by být složen 
z nezávislých a jiných než výkonných 
členů, kteří budou voleni Evropským 
parlamentem a budou mu odpovědní;

1. požaduje, aby Evropská komise zvážila 
možnost, že by určitou část členů 
stávajícího výboru pro hodnocení dopadů 
tvořili nezávislí odborníci, čímž by se 
zvýšila jeho efektivita;

Or.es

Pozměňovací návrh 2
Claude Turmes za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že výbor pro hodnocení 
dopadů zřízený Evropskou komisí by na ní 
měl být nezávislý a měl by být složen 
z nezávislých a jiných než výkonných 
členů, kteří budou voleni Evropským 
parlamentem a budou mu odpovědní;

1. zdůrazňuje, že výbor pro hodnocení 
dopadů zřízený Evropskou komisí by měl 
zajistit přísnou kontrolu kvality a 
transparentnost a pravidelně podávat 
zprávy Evropskému parlamentu;

Or.en

Pozměňovací návrh 3
Alajos Mészáros

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že výbor pro hodnocení 
dopadů zřízený Evropskou komisí by na ní 

1. zdůrazňuje, že výbor pro hodnocení 
dopadů zřízený Evropskou komisí by na ní 
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měl být nezávislý a měl by být složen 
z nezávislých a jiných než výkonných 
členů, kteří budou voleni Evropským 
parlamentem a budou mu odpovědní;

měl být nezávislý a měl by být složen 
převážně z nestranných a jiných než 
výkonných členů, kteří budou jmenováni
Evropským parlamentem – na základě 
hodnocení příslušných výborů – a budou 
mu odpovědní;

Or.en

Pozměňovací návrh 4
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že posouzení dopadů je 
vhodným nástrojem pro ověření 
relevantnosti návrhů Komise, a zejména 
dodržování zásad subsidiarity a 
proporcionality, a pro lepší vysvětlení 
důvodů výběru daného opatření 
spolutvůrcům právních předpisů a široké 
veřejnosti;

Or.es

Pozměňovací návrh 5
Claude Turmes za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Evropskou komisi, aby do 
veřejných konzultací, slyšení atp. 
systematicky zapojovala zástupce 
ostatních institucí a orgánů; tak by se 
Evropský parlament mohl do daného 
procesu zapojit dříve a úžeji a Komise by 
tak mohla lépe vyhodnotit potřebu 
posouzení dopadů a jeho náplň, co se týče
alternativ politiky;
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Or.en

Pozměňovací návrh 6
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. výbor pro hodnocení dopadů by měl 
kontrolovat všechna posouzení dopadů 
provedená Komisí a vydávat k nim 
stanoviska; pokud se Komise po kritickém 
stanovisku od výboru pro hodnocení 
dopadů rozhodne neprovést žádné změny 
ve svém návrhu, měla by spolu s návrhem 
a stanoviskem výboru pro hodnocení 
dopadů zveřejnit prohlášení vysvětlující 
toto rozhodnutí;

Or.en

Pozměňovací návrh 7
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že posouzení dopadů 
nesmí nijak omezovat nezávislost Komise 
při výkonu jejích výhradních 
institucionálních pravomocí, a zejména 
výhradního práva předkládat návrhy 
právních předpisů stanoveného v článku 
17 Smlouvy o Evropské unii;

Or.es

Pozměňovací návrh 8
Claude Turmes za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že výbor pro hodnocení 
dopadů by měl mít možnost ověřovat 
výpočty nákladů na posouzení dopadů a v 
případě potřeby provést za pomoci 
nezávislých odborníků nezávislé výpočty 
nákladů;

2. domnívá se, že výbor pro hodnocení 
dopadů by měl mít možnost ověřovat 
rovnováhu mezi posouzením 
environmentálních, sociálních a 
ekonomických dopadů;

Or.en

Pozměňovací návrh 9
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že v rámci posouzení 
dopadů by měl být hodnocen i dopad na 
hospodářská partnerství EU a důsledky 
výběru specifické evropské normy místo 
mezinárodní normy;

Or.en

Pozměňovací návrh 10
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že posouzení dopadů je 
třeba provádět systematicky u všech 
legislativních návrhů a vyzývá Komisi, aby 
ve všech výjimečných případech, kdy nelze 
posouzení dopadů provést, poskytla řádné 
zdůvodnění, proč se tak stalo;

3. domnívá se, že posouzení dopadů je 
třeba provádět systematicky u všech 
legislativních návrhů; vyzývá Komisi, aby 
konzultovala analytické předlohy se 
zúčastněnými stranami předtím, než je 
dokončen návrh a posouzení dopadů; dále 
se domnívá, že by měla být k dispozici 
stručná shrnutí posouzení dopadů;
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vyzývá Komisi, aby ve všech výjimečných 
případech, kdy nelze posouzení dopadů 
provést, poskytla řádné zdůvodnění, proč 
se tak stalo;

Or.en

Pozměňovací návrh 11
Claude Turmes za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že posouzení dopadů je 
třeba provádět systematicky u všech
legislativních návrhů a vyzývá Komisi, aby 
ve všech výjimečných případech, kdy nelze 
posouzení dopadů provést, poskytla řádné 
zdůvodnění, proč se tak stalo;

3. domnívá se, že posouzení dopadů je 
třeba provádět u důležitých legislativních 
návrhů a vyzývá Komisi, aby ve všech 
případech, kdy nelze posouzení dopadů 
provést, poskytla řádné zdůvodnění, proč 
se tak stalo;

Or.en

Pozměňovací návrh 12
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam integrovaného 
přístupu k posouzením dopadů, která se 
zabývají vztahem mezi hospodářskými – se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky –, environmentálními, sociálními, 
územními a zdravotními aspekty;

Or.es



PE450.606v01-00 8/15 AM\833443CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 13
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že každé posouzení 
dopadů by mělo obsahovat rozvahu 
o možných alternativních politikách a 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla 
mechanismus, který zaručí lepší spolupráci 
mezi institucemi;

4. zastává názor, že každé posouzení 
dopadů by mělo obsahovat rozvahu o 
možných alternativních politikách a jejich 
komparativním dopadu v sociální a 
environmentální oblasti, včetně práv 
pracujících a rovnosti pohlaví, a naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zavedla mechanismus, 
který zaručí lepší spolupráci mezi 
institucemi; 

Or.pt

Pozměňovací návrh 14
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že každé posouzení 
dopadů by mělo obsahovat rozvahu 
o možných alternativních politikách a 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla 
mechanismus, který zaručí lepší spolupráci 
mezi institucemi;

4. zastává názor, že každé posouzení 
dopadů by mělo obsahovat rozvahu o 
možných alternativních politikách, o níž by 
se veřejně diskutovalo tak, aby bylo 
zajištěno informování a konzultování 
všech, kterých se daný legislativní návrh 
týká, a naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zavedla mechanismus, který zaručí lepší 
spolupráci mezi institucemi;

Or.ro

Pozměňovací návrh 15
Claude Turmes za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že každé posouzení 
dopadů by mělo obsahovat rozvahu 
o možných alternativních politikách a 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla 
mechanismus, který zaručí lepší spolupráci 
mezi institucemi;

4. zastává názor, že každé posouzení 
dopadů by mělo obsahovat rozvahu 
o možných alternativních politikách, a 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla 
mechanismus, který zaručí lepší spolupráci 
mezi institucemi; to by podstatně omezilo 
potřebu aktualizací posouzení dopadů 
v průběhu vytváření dané politiky; 
poznamenává, že Parlament se může 
v souladu se společným 
interinstitucionálním přístupem 
k posouzení dopadů a s příručkou 
Parlamentu pro posouzení dopadů 
rozhodnout, že provede posouzení dopadů 
svých vlastních podstatných 
pozměňovacích návrhů;

Or.en

Pozměňovací návrh 16
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá, aby byly návrhy posouzení 
dopadů zveřejňovány a předkládány ke 
konzultaci předtím, než je vypracován 
legislativní návrh;

Or.es

Pozměňovací návrh 17
Claude Turmes za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že posouzení dopadu je 
třeba aktualizovat v průběhu vytváření 
politiky, zejména proto, aby byly 
zohledněny zásadní změny oproti 
původnímu legislativnímu návrhu 
Komise, a že tato aktualizace by měla být 
k dispozici před konečným hlasováním 
v Parlamentu;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 18
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že posouzení dopadu je 
třeba aktualizovat v průběhu vytváření 
politiky, zejména proto, aby byly 
zohledněny zásadní změny oproti 
původnímu legislativnímu návrhu Komise, 
a že tato aktualizace by měla být 
k dispozici před konečným hlasováním 
v Parlamentu;

5. zdůrazňuje, že posouzení dopadu je 
třeba aktualizovat v průběhu vytváření 
politiky, zejména proto, aby byly 
zohledněny zásadní změny oproti 
původnímu legislativnímu návrhu Komise, 
a že tato aktualizace by měla být 
k dispozici před konečným hlasováním 
v Parlamentu; domnívá se, že by měly být 
vytvořeny mechanismy umožňující cílené 
využití posouzení dopadů v Parlamentu 
v případě, že výbor provede v návrhu 
podstatné změny; 

Or.en

Pozměňovací návrh 19
Claude Turmes za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že posouzení dopadu 6. připomíná, že součástí posouzení 
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nových právních předpisů na podniky a 
veřejnou správu by se především měla 
zaměřovat na administrativní zátěž a že je 
třeba, je-li to možné, vyčíslit výdaje na 
administrativu a plnění požadavků; 
naléhavě vyzývá, aby byly důkladně 
posouzeny dopady nového nařízení na 
průmysl a aby byl důsledně prováděn test 
dopadů na malé a střední podniky za 
účelem zhodnotit, jaký dopad má toto 
nařízení zejména na ně;

dopadu nových právních předpisů na 
podniky a veřejnou správu je i jejich 
administrativní zátěž a že je třeba, je-li to 
možné, vyčíslit výdaje na administrativu a 
plnění požadavků; vyzývá k dosažení 
rovnováhy mezi snižováním 
administrativní zátěže a dosažením cílů 
právních předpisů, aby nebyly právní 
předpisy ohroženy; poukazuje na to, že 
některé aspekty posouzení dopadů, 
zejména co se týče administrativní zátěže, 
by mohly být lépe hodnoceny na úrovni 
členských států; žádá, aby byl důsledně 
prováděn test dopadů na malé a střední 
podniky za účelem zhodnotit, jaký dopad 
má toto nařízení zejména na ně;

Or.en

Pozměňovací návrh 20
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že posouzení dopadu nových 
právních předpisů na podniky a veřejnou 
správu by se především měla zaměřovat na 
administrativní zátěž a že je třeba, je-li to 
možné, vyčíslit výdaje na administrativu a 
plnění požadavků; naléhavě vyzývá, aby 
byly důkladně posouzeny dopady nového 
nařízení na průmysl a aby byl důsledně 
prováděn test dopadů na malé a střední 
podniky za účelem zhodnotit, jaký dopad 
má toto nařízení zejména na ně;

6. zdůrazňuje, že posouzení dopadu nových 
právních předpisů na podniky a veřejnou 
správu by se především měla zaměřovat na 
administrativní zátěž a že je třeba, je-li to 
možné, vyčíslit výdaje na administrativu a 
plnění požadavků; naléhavě vyzývá, aby 
byly důkladně posouzeny dopady nového 
nařízení na průmysl a jeho 
konkurenceschopnost s ohledem na cíle 
strategie Evropa 2020 a stávající diskuse 
o nové průmyslové politice pro Evropu; 
a aby byl důsledně prováděn test dopadů na 
malé a střední podniky za účelem 
zhodnotit, jaký dopad má toto nařízení 
zejména na ně;

Or.en
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Pozměňovací návrh 21
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že posouzení dopadu nových 
právních předpisů na podniky a veřejnou 
správu by se především měla zaměřovat na 
administrativní zátěž a že je třeba, je-li to 
možné, vyčíslit výdaje na administrativu a 
plnění požadavků; naléhavě vyzývá, aby 
byly důkladně posouzeny dopady nového 
nařízení na průmysl a aby byl důsledně 
prováděn test dopadů na malé a střední 
podniky za účelem zhodnotit, jaký dopad 
má toto nařízení zejména na ně;

6. zdůrazňuje, že posouzení dopadu nových 
právních předpisů na podniky a veřejnou 
správu by se především měla zaměřovat na 
administrativní zátěž a že je třeba, je-li to 
možné, vyčíslit výdaje na administrativu a 
plnění požadavků; naléhavě vyzývá, aby 
byly důkladně posouzeny dopady nového 
nařízení na průmysl a aby byl důsledně 
prováděn a zveřejňován test dopadů na 
malé a střední podniky za účelem 
zhodnotit, jaký dopad má toto nařízení 
zejména na ně;

Or.en

Pozměňovací návrh 22
Claude Turmes za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba, aby metodika
postupu hodnocení dopadů uplatňovaná
výborem pro hodnocení dopadů byla 
pravidelně hodnocena nezávislým 
orgánem, jako je Účetní dvůr; naléhavě 
vyzývá, aby byla prováděna následná 
hodnocení, která by ukázala efektivitu
politiky a optimalizovala metodiku 
posouzení dopadů.

7. domnívá se, že je třeba, aby byly
náklady, byrokracie a zpoždění 
legislativního postupu hodnocení dopadů 
pravidelně hodnoceny nezávislým 
orgánem, jako je Účetní dvůr; naléhavě 
vyzývá, aby byla prováděna následná 
hodnocení, která by ukázala efektivitu 
politiky a optimalizovala metodiku 
posouzení dopadů, aniž by však 
zasahovala do pravomoci Komise 
prosazovat právní předpisy EU.

Or.en



AM\833443CS.doc 13/15 PE450.606v01-00

CS

Pozměňovací návrh 23
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. navrhuje, aby posouzení dopadů u 
legislativních návrhů zahrnovala 
ekonomické hodnocení a posouzení 
uskutečnitelnosti za použití principu 
náhrady, přičemž musí být zároveň 
zohledněny nevyhnutelné výjimky, jako je 
národní dědictví; musí být zajištěno, aby 
náhradní produkty byly dostupné 
a nepocházely vždy od monopolních 
společností;

Or.es

Pozměňovací návrh 24
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že návrh posouzení 
dopadů na životní prostředí nesmí mít 
možnost vypracovávat nebo schvalovat 
předkladatelé projektů nebo přímí či 
nepřímí příjemci provádění těchto 
projektů, neboť je nezbytné povinné 
nezávislé vnější hodnocení;

Or.es

Pozměňovací návrh 25
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. je toho názoru, že by nemělo být 
možné, aby posouzení dopadů na životní 
prostředí u projektů nebo právních 
předpisů podporovaných veřejnými 
orgány nebo jejich závislými podniky 
prováděl nebo schvaloval dotyčný orgán;

Or.es

Pozměňovací návrh 26
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. domnívá se, že v případě posouzení 
dopadů nestačí přístup porovnávající 
náklady a přínosy, neboť tento přístup 
nehodnotí dopad na přírodní a historické 
zdroje, a proto by měly být vyvinuty 
zvláštní ukazatele pro hodnocení těchto 
neobnovitelných zdrojů;

Or.es

Pozměňovací návrh 27
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh stanoviska
Bod 7 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7e. vzhledem k nákladům na posouzení 
dopadů by měla být tato posouzení 
přednostně prováděna u legislativních 
návrhů zavádějících závazná pravidla.

Or.es
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