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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že Výbor pre hodnotenie vplyvu Komisie by mal byť od Európskej komisie 
nezávislý a mal by pozostávať z nezávislých a iných než výkonných členov, ktorí budú 
menovaní Európskym parlamentom a budú sa mu zodpovedať;

2. domnieva sa, že Výbor pre hodnotenie vplyvu by mal mať možnosť overovať výpočty 
nákladov na hodnotenie vplyvu a v prípade potreby vykonať s pomocou nezávislých 
odborníkov nezávislé výpočty nákladov;

3. domnieva sa, že hodnotenie vplyvu je potrebné vykonávať systematicky v prípade 
všetkých legislatívnych návrhov a vyzýva Komisiu, aby vo všetkých výnimočných 
prípadoch, kedy nie je možné vykonať hodnotenie vplyvu, poskytla riadne zdôvodnenie, 
prečo sa tak nestalo;

4. presadzuje, aby každé hodnotenie vplyvu obsahovalo úvahu o možných alternatívnych 
politikách a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla mechanizmus, ktorý zabezpečí 
lepšiu spoluprácu medzi inštitúciami;

5. zdôrazňuje, že hodnotenie vplyvu by malo byť v procese tvorby politiky aktualizované, 
najmä preto, aby sa zohľadnili zásadné zmeny oproti pôvodnému legislatívnemu návrhu 
predloženému Komisiou, a že táto aktualizácia by mala byť k dispozícii pred konečným 
hlasovaním v Parlamente;

6. zdôrazňuje, že v hodnotení vplyvu nových právnych predpisov na podniky a verejnú 
správu by sa malo zameriavať najmä na administratívnu záťaž a že je potrebné, ak je to 
možné, vyčísliť výdavky na administratívu a plnenie požiadaviek; naliehavo vyzýva, aby 
boli dôkladne zhodnotené vplyvy nových právnych predpisov na priemysel a aby sa 
dôsledne vykonával test vplyvov na malé a stredné podniky, čím sa zhodnotí vplyv 
nových právnych predpisov práve na MSP;

7. domnieva sa, že je potrebné, aby metodika postupu hodnotenia vplyvu, ktorú uplatňuje 
Výbor pre hodnotenie vplyvu bola pravidelne hodnotená nezávislým orgánom, akým je 
Dvor audítorov; naliehavo vyzýva, aby sa vykonávali hodnotenia ex-post, ktoré by 
preukázali účinnosť politiky a optimalizovali metodiku hodnotenia vplyvu.


