
PA\829058CS.doc PE448.644v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2010/2016(INI)

7. 9. 2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

pro Výbor pro právní záležitosti

k zajištění nezávislých posouzení dopadů
(2010/2016(INI))

Navrhovatel: Giles Chichester



PE448.644v01-00 2/3 PA\829058CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\829058CS.doc 3/3 PE448.644v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

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; 

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; 

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;

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;

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; 

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;

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.


