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Pozměňovací návrh 1
Rebecca Taylor

Návrh usnesení
Bod usnesení 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Výboru 
regionů ze dne 30. května 2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že právní předpisy navržené 
a přijaté na evropské úrovni by měly být 
jednoduché, snadno pochopitelné a 
přístupné všem; uznává, že hospodářská 
krize zvýšila tlak na zdroje vnitrostátních 
správních orgánů, a je přesvědčen, že 
závazek vytvářet jasné a snadno 
proveditelné právní předpisy by pomohl 
tento tlak částečně zmírnit;

1. zdůrazňuje, že právní předpisy navržené 
a přijaté na evropské úrovni by měly být 
jednoduché, snadno pochopitelné a 
přístupné ve všech úředních jazycích 
členských států EU a všem 
institucionálním subjektům, jakož i široké 
veřejnosti; je přesvědčen, že závazek 
vytvářet jasné a snadno proveditelné právní 
předpisy by pomohl zátěž pro vnitrostátní 
správní orgány částečně zmírnit;

Or. bg

Pozměňovací návrh 3
Rebecca Taylor

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že právní předpisy navržené 
a přijaté na evropské úrovni by měly být 
jednoduché, snadno pochopitelné a 
přístupné všem; uznává, že hospodářská 
krize zvýšila tlak na zdroje vnitrostátních 
správních orgánů, a je přesvědčen, že 
závazek vytvářet jasné a snadno 
proveditelné právní předpisy by pomohl 
tento tlak částečně zmírnit;

1. zdůrazňuje, že právní předpisy navržené 
a přijaté na evropské úrovni by měly být 
jednoduché, efektivní a účinné, měly by 
poskytovat jasnou přidanou hodnotu, být
snadno pochopitelné a přístupné všem a
měly by přinášet plné výhody při 
minimálních nákladech; uznává, že 
hospodářská krize zvýšila tlak na zdroje 
vnitrostátních správních orgánů, a je 
přesvědčen, že závazek vytvářet jasné a 
snadno proveditelné právní předpisy by 
pomohl tento tlak částečně zmírnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že právní předpisy navržené 
a přijaté na evropské úrovni by měly být 
jednoduché, snadno pochopitelné a 
přístupné všem; uznává, že hospodářská 
krize zvýšila tlak na zdroje vnitrostátních 
správních orgánů, a je přesvědčen, že 
závazek vytvářet jasné a snadno 
proveditelné právní předpisy by pomohl 
tento tlak částečně zmírnit;

1. zdůrazňuje, že právní předpisy navržené 
a přijaté na evropské úrovni by měly být 
jednoduché, snadno pochopitelné a 
přístupné všem; uznává, že hospodářská 
krize zvýšila tlak na zdroje vnitrostátních 
správních orgánů a hospodářských 
subjektů, a je přesvědčen, že závazek 
vytvářet jasné a snadno proveditelné právní 
předpisy by pomohl tento tlak částečně 
zmírnit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Rebecca Taylor

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že zlepšení právních 
předpisů by mělo probíhat v duchu 
víceúrovňové správy věcí veřejných, tzn.
prostřednictvím koordinovaného působení
EU, vnitrostátních institucí a místních a 
regionálních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Sebastian Valentin Bodu

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. naléhavě žádá Komisi a Radu, aby 
společně s Evropským parlamentem 
zahájily jednání o kritériích pro náležité 
uplatňování článků 290 a 291 Smlouvy o 
fungování EU; domnívá se, že toho lze 
dosáhnout v rámci revize 
interinstitucionální dohody o zlepšení 
tvorby právních předpisů, která by měla 
mimo jiné tato kritéria zahrnovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Rebecca Taylor

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila 
přezkoumávání uplatňování zásady 
proporcionality, zejména s ohledem na 
použití článků 290 a 291 Smlouvy o 
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fungování EU o aktech v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktech;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sebastian Valentin Bodu

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že časový tlak a tlak na 
zdroje, kterému čelí vnitrostátní 
parlamenty při reakci na návrhy právních 
předpisů, přispívá k demokratickému 
deficitu vnímanému v EU;

6. domnívá se, že časový tlak a tlak na 
zdroje, kterému čelí vnitrostátní 
parlamenty při reakci na návrhy právních 
předpisů, může přispět k demokratickému 
deficitu vnímanému v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Sebastian Valentin Bodu

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že by byl uvítán posun 
k posílení tohoto mechanismu, například 
zavedením přísnějšího postupu udělování 
„červené karty“; navrhuje zvážit, kolik 
reakcí ze strany vnitrostátních parlamentů
by mělo postačovat k zahájení takového 
postupu, zda by měl být omezen pouze na 
důvody subsidiarity a proporcionality a 
jaký by měl být jeho dopad; považuje 
takovou diskusi za užitečnou fázi vývoje 
pravomocí vnitrostátních parlamentů, kdy 
se sladí pobídky pro výkon kontroly 
s dopadem na evropské úrovni;

7. je přesvědčen, že by byl uvítán posun 
k usnadnění tohoto mechanismu, například 
podrobnějším zkoumáním problémů, s 
nimiž se setkávají vnitrostátní parlamenty 
ve snaze zlepšit fungování stávajícího 
systému; považuje takovou diskusi za 
užitečnou fázi vývoje pravomocí 
vnitrostátních parlamentů, kdy se sladí 
pobídky pro výkon kontroly s dopadem na 
evropské úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že efektivní přístup 
k problémům, které představuje zlepšení 
tvorby právních předpisů, pokud jde o 
stávající i očekávané právní předpisy, 
pomůže evropským orgánům reagovat na 
krizi; domnívá se, že reforma evropských 
právních předpisů a legislativních postupů 
je zásadním nástrojem pro dosažení růstu a 
konkurenceschopnosti v Evropě;

9. je přesvědčen, že efektivní přístup 
k problémům, které představuje zlepšení 
tvorby právních předpisů, pokud jde o 
stávající i očekávané právní předpisy, 
pomůže evropským orgánům reagovat na 
krizi; domnívá se, že reforma evropských 
právních předpisů a legislativních postupů 
je zásadním nástrojem pro dosažení růstu a 
konkurenceschopnosti v Evropě; je 
znepokojen rizikem výrazného zvýšení 
počtu aktů v přenesené pravomoci a 
nedostatkem zdrojů, které Evropský 
parlament potřebuje k výkonu kontroly 
nad těmito akty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá rostoucí důraz, který Komise klade 
na „cyklus“ politiky, s jeho fázemi 
počátku, posouzení dopadů, konzultace, 
schválení, provedení a vyhodnocení 
právních předpisů EU, které jsou 
považovány za části uceleného procesu; je
v této souvislosti přesvědčen o tom, že
zásada „zelenou malým a středním 
podnikům“ by měla být ve všech částech 
hlavním prvkem;

10. vítá rostoucí důraz, který Komise klade 
na „cyklus“ politiky, s jeho fázemi 
počátku, posouzení dopadů, konzultace, 
schválení, provedení a vyhodnocení 
právních předpisů EU, které jsou 
považovány za části uceleného a 
transparentního procesu stimulace růstu a 
konkurenceschopnosti v Evropě; v této 
souvislosti by proto zásada „zelenou 
malým a středním podnikům“ měla být 
také ve všech částech hlavním prvkem;
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Or. bg

Pozměňovací návrh 12
Rebecca Taylor

Návrh usnesení
Bod 12 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– do konce stávajícího volebního období 
dokončila vyhodnocení Programu pro 
účelnost a účinnost právních předpisů 
(REFIT) v hlavních oblastech politik;

– do konce stávajícího volebního období 
dokončila vyhodnocení Programu pro 
účelnost a účinnost právních předpisů 
(REFIT) v hlavních oblastech politik; 
včetně informací od všech úrovní veřejné 
správy v hlavních odvětvích, které jsou 
důležité pro místní a regionální orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Rebecca Taylor

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje význam zjednodušení pro 
zefektivnění právního prostředí, zejména 
pro místní a regionální orgány, jejichž 
prostředky pro provádění právních 
předpisů jsou často omezené a stále se 
snižují;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Rebecca Taylor

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. má za to, že „goldplating“ je praxe, 
kdy členské státy při provádění směrnic 
EU do vnitrostátního práva překračují 
minimální požadavky, a proto vyzývá 
členské státy, aby v případech, kdy ke 
„goldplatingu“ dochází, vysvětlovaly 
důvody, které je k tomu vedou;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Rebecca Taylor

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že posouzení dopadů, 
která provádí Komise, se snaží pokrýt 
širokou a komplexní škálu možných 
dopadů, ale je přesvědčen, že tento systém 
by stále mohl být v několika ohledech 
zlepšen; je v tomto ohledu povzbuzen 
rozhodnutím Komise aktualizovat, 
konsolidovat a revidovat pokyny pro 
posouzení dopadů do června 2014 a 
vyhrazuje si právo v nadcházejících 
měsících k tomuto procesu přispět 
podrobným stanovením možných zlepšení 
pokynů;

15. vítá skutečnost, že posouzení dopadů, 
která provádí Komise, se snaží pokrýt 
širokou a komplexní škálu možných 
dopadů, ale je přesvědčen, že tento systém 
by stále mohl být v několika ohledech 
zlepšen, včetně například územního 
rozměru (finanční a administrativní 
dopady na vnitrostátní, regionální a 
místní orgány); je v tomto ohledu 
povzbuzen rozhodnutím Komise 
aktualizovat, konsolidovat a revidovat 
pokyny pro posouzení dopadů do června 
2014 a vyhrazuje si právo v nadcházejících 
měsících k tomuto procesu přispět 
podrobným stanovením možných zlepšení 
pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jean-Pierre Audy
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že posouzení dopadů, 
která provádí Komise, se snaží pokrýt 
širokou a komplexní škálu možných 
dopadů, ale je přesvědčen, že tento systém 
by stále mohl být v několika ohledech 
zlepšen; je v tomto ohledu povzbuzen 
rozhodnutím Komise aktualizovat, 
konsolidovat a revidovat pokyny pro 
posouzení dopadů do června 2014 a 
vyhrazuje si právo v nadcházejících 
měsících k tomuto procesu přispět 
podrobným stanovením možných zlepšení 
pokynů;

15. vítá skutečnost, že posouzení dopadů, 
která provádí Komise, se snaží pokrýt 
širokou a komplexní škálu možných 
dopadů, ale je přesvědčen, že tento systém 
by stále mohl být v několika ohledech 
zlepšen; je v tomto ohledu povzbuzen 
rozhodnutím Komise aktualizovat, 
konsolidovat a revidovat pokyny pro 
posouzení dopadů do června 2014 a 
vyhrazuje si právo v nadcházejících 
měsících k tomuto procesu přispět 
podrobným stanovením možných zlepšení 
pokynů; požaduje, aby byla při vytváření 
posouzení dopadů, která jsou nezbytná k 
vytváření veřejných a politických názorů, 
dodržována zásada mnohojazyčnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Rebecca Taylor

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby posílila úlohu 
Výboru pro posouzení dopadů a jeho 
nezávislost a zejména aby dokončovala a 
předkládala legislativní návrhy pouze 
tehdy, pokud k nim Výbor pro posouzení 
dopadů vydal kladné stanovisko;

17. vyzývá Komisi, aby posílila úlohu 
Výboru pro posouzení dopadů a jeho 
nezávislost a aby při debatách přihlížela k 
zájmům místních a regionálních orgánů, 
neboť jde o úroveň státní správy, která se 
s největší pravděpodobností bude podílet 
na provádění, a zejména aby dokončovala 
a předkládala legislativní návrhy pouze 
tehdy, pokud k nim Výbor pro posouzení 
dopadů vydal kladné stanovisko;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Rebecca Taylor

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá pozitivní vývoj ředitelství pro 
posuzování dopadů a evropskou přidanou 
hodnotu v rámci Evropského parlamentu; 
je přesvědčen, že celý Parlament by měl 
k zohledňování posouzení dopadů 
zaujmout systematický přístup; vítá 
přípravu krátkých souhrnů posouzení 
dopadů, které doprovázejí návrhy Komise 
a jež připravuje ředitelství pro posuzování 
dopadů, a domnívá se, že tyto souhrny by 
měly tvořit nezbytný prvek projednávání 
legislativních návrhů ze strany výborů; 
žádá Konferenci předsedů výborů, aby 
zvážila, jak toto doporučení co nejlépe 
provést;

19. vítá pozitivní vývoj ředitelství pro 
posuzování dopadů a evropskou přidanou 
hodnotu v rámci Evropského parlamentu; 
je přesvědčen, že celý Parlament by měl 
k zohledňování posouzení dopadů 
zaujmout systematický přístup; vítá 
přípravu krátkých souhrnů posouzení 
dopadů, které doprovázejí návrhy Komise 
a jež připravuje ředitelství pro posuzování 
dopadů, a domnívá se, že tyto souhrny by 
měly tvořit nezbytný prvek projednávání 
legislativních návrhů ze strany výborů; 
navrhuje, aby byl součástí posouzení 
dopadů Evropského parlamentu v případě 
potřeby územní rozměr; žádá Konferenci 
předsedů výborů, aby zvážila, jak toto 
doporučení co nejlépe provést;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sebastian Valentin Bodu

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. připomíná závazek provádět před 
přijetím věcných změn posouzení dopadů,
který Parlament a Rada přijaly 
v interinstitucionálním společném přístupu 
k posuzování dopadů z roku 2005, a 
vyzývá výbory, aby při plnění tohoto 
závazku využívaly oddělení pro 
posuzování dopadů;

20. připomíná závazek, který Parlament a 
Rada přijaly v interinstitucionálním 
společném přístupu k posuzování dopadů 
z roku 2005, tedy že provedou před 
přijetím jakékoliv věcné změny posouzení 
dopadů, pokud to budou považovat za 
vhodné a nutné pro legislativní proces, a 
vyzývá výbory, aby při plnění tohoto 
závazku využívaly oddělení pro 
posuzování dopadů.
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Or. en


