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Poprawka 1
Rebecca Taylor

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając opinię Komitetu 
Regionów z dnia 30 maja 2013 r.,

Or. en

Poprawka 2
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zaznacza, że ustawodawstwo 
proponowane i przyjmowane na szczeblu 
europejskim powinno być proste, łatwe do 
zrozumienia i dostępne dla wszystkich;
przyznaje, że kryzys gospodarczy w 
większym stopniu obciąża zasoby 
administracji krajowej, oraz wyraża 
przekonanie, że zobowiązanie do tworzenia 
jasnego i dającego się łatwo transponować 
prawa w pewnym stopniu pomoże 
złagodzić to napięcie;

1. zaznacza, że ustawodawstwo 
proponowane i przyjmowane na szczeblu 
europejskim powinno być proste, łatwe do 
zrozumienia i dostępne we wszystkich 
językach urzędowych państw 
członkowskich UE, zarówno dla
podmiotów instytucjonalnych, jak i dla 
ogółu społeczeństwa; wyraża przekonanie, 
że zobowiązanie do tworzenia jasnego i 
dającego się łatwo transponować prawa w 
pewnym stopniu pomoże złagodzić
obciążenie administracji krajowej;

Or. bg

Poprawka 3
Rebecca Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. zaznacza, że ustawodawstwo 
proponowane i przyjmowane na szczeblu 
europejskim powinno być proste, łatwe do 
zrozumienia i dostępne dla wszystkich;
przyznaje, że kryzys gospodarczy w 
większym stopniu obciąża zasoby 
administracji krajowej, oraz wyraża 
przekonanie, że zobowiązanie do tworzenia 
jasnego i dającego się łatwo transponować 
prawa w pewnym stopniu pomoże 
złagodzić to napięcie;

1. zaznacza, że ustawodawstwo 
proponowane i przyjmowane na szczeblu 
europejskim powinno być proste,
skuteczne, łatwe do zrozumienia i dostępne 
dla wszystkich, a także powinno 
zapewniać wyraźną wartość dodaną i 
pełne korzyści przy minimalnych 
kosztach; przyznaje, że kryzys 
gospodarczy w większym stopniu obciąża 
zasoby administracji krajowej, oraz wyraża 
przekonanie, że zobowiązanie do tworzenia 
jasnego i dającego się łatwo transponować 
prawa w pewnym stopniu pomoże 
złagodzić to napięcie;

Or. en

Poprawka 4
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zaznacza, że ustawodawstwo 
proponowane i przyjmowane na szczeblu 
europejskim powinno być proste, łatwe do 
zrozumienia i dostępne dla wszystkich;
przyznaje, że kryzys gospodarczy w 
większym stopniu obciąża zasoby 
administracji krajowej, oraz wyraża 
przekonanie, że zobowiązanie do tworzenia 
jasnego i dającego się łatwo transponować 
prawa w pewnym stopniu pomoże 
złagodzić to napięcie;

1. zaznacza, że ustawodawstwo 
proponowane i przyjmowane na szczeblu 
europejskim powinno być proste, łatwe do 
zrozumienia i dostępne dla wszystkich;
przyznaje, że kryzys gospodarczy w 
większym stopniu obciąża zasoby 
administracji krajowej oraz podmiotów 
gospodarczych; wyraża przekonanie, że 
zobowiązanie do tworzenia jasnego i 
dającego się łatwo transponować prawa w 
pewnym stopniu pomoże zmniejszyć te 
obciążenia;

Or. fr
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Poprawka 5
Rebecca Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3 a. uważa, że lepsze stanowienie prawa 
powinno odbywać się w duchu 
wielopoziomowego zarządzania, tj. 
poprzez skoordynowane działanie UE, 
instytucji krajowych oraz organów 
lokalnych i regionalnych;

Or. en

Poprawka 6
Sebastian Valentin Bodu

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję i Radę, aby włączyły 
Parlament do negocjacji w sprawie 
kryteriów prawidłowego stosowania art. 
290 i 291 TFUE; uważa, że można to 
osiągnąć w drodze przeglądu 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
sprawie lepszego stanowienia prawa, który 
obejmowałby m.in. takie kryteria;

Or. en

Poprawka 7
Rebecca Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5 a. wzywa Komisję, by dokonała 
odpowiedniego przeglądu stosowania 
zasady proporcjonalności, zwłaszcza w 
odniesieniu do zastosowania art. 290 i 291 
TFUE dotyczących aktów delegowanych i 
wykonawczych;

Or. en

Poprawka 8
Sebastian Valentin Bodu

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że presja na czas i zasoby, z 
którą mierzą się parlamenty narodowe, 
kiedy zajmują się projektami aktów 
ustawodawczych, przyczynia się do
obserwowanego „deficytu 
demokratycznego” w UE;

6. uważa, że presja na czas i zasoby, z 
którą mierzą się parlamenty narodowe, 
kiedy zajmują się projektami aktów 
ustawodawczych, może przyczyniać się do
poczucia „deficytu demokratycznego” w 
UE;

Or. en

Poprawka 9
Sebastian Valentin Bodu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża przekonanie, że mile widziane 
byłyby kroki w kierunku umocnienia tego 
mechanizmu, na przykład poprzez
usprawnienie procedury „czerwonej 
kartki”; proponuje, aby rozważyć, ile 
odpowiedzi od parlamentów potrzeba, aby 
uruchomić taką procedurę, czy należy ją 

7. wyraża przekonanie, że mile widziane 
byłyby kroki na rzecz usprawnienia tego 
mechanizmu, na przykład poprzez bardziej 
szczegółowe badanie problemów, na jakie 
natykają się parlamenty narodowe, w celu 
poprawy funkcjonowania obecnego 
systemu; postrzega taką dyskusję jako 
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ograniczyć do kwestii związanych z 
pomocniczością i proporcjonalnością oraz 
jaki powinien być jej wynik; postrzega 
taką dyskusję jako użyteczny etap w 
zmianie uprawnień parlamentów 
narodowych służący tworzeniu zachęt do 
sprawowania kontroli ze skutkami na 
szczeblu europejskim;

użyteczny etap w rozwoju uprawnień 
nadanych parlamentom narodowym 
służący dostosowaniu zachęt do 
sprawowania kontroli do skutków na 
szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 10
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża przekonanie, że skuteczne 
podejście do wyzwań związanych z 
lepszym stanowieniem prawa, zarówno w 
kontekście istniejących aktów prawnych, 
jak i planowanych przepisów, pomoże 
instytucjom europejskim odpowiedzieć na 
kryzys; uważa, że reforma ustawodawstwa 
europejskiego i praktyk ustawodawczych 
stanowi zasadnicze narzędzie do
stymulowania wzrostu i konkurencyjności 
w Europie;

9. wyraża przekonanie, że skuteczne 
podejście do wyzwań związanych z 
lepszym stanowieniem prawa, zarówno w 
kontekście istniejących aktów prawnych, 
jak i planowanych przepisów, pomoże 
instytucjom europejskim odpowiedzieć na 
kryzys; uważa, że reforma ustawodawstwa 
europejskiego i praktyk ustawodawczych 
stanowi zasadnicze narzędzie 
stymulowania wzrostu i konkurencyjności 
w Europie; obawia się ryzyka znacznego 
wzrostu liczby aktów delegowanych i 
niemożliwości zapewnienia kontroli nad 
nimi przez Parlament Europejski z 
powodu braku środków;

Or. fr

Poprawka 11
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. pochwala rosnący nacisk ze strony 
Komisji na „cykl” prowadzenia polityki, w 
ramach którego etapy wprowadzenia, 
oceny skutków, konsultacji, uchwalenia, 
wdrożenia i oceny prawa UE są 
postrzegane jako część spójnego procesu;
w tym kontekście wyraża przekonanie, że 
zasada „najpierw myśl na małą skalę”
powinna być kluczowym elementem 
ogólnym;

10. pochwala rosnący nacisk ze strony 
Komisji na „cykl” prowadzenia polityki, w 
ramach którego etapy wprowadzenia, 
oceny skutków, konsultacji, uchwalenia, 
wdrożenia i oceny prawa UE są 
postrzegane jako część spójnego i 
przejrzystego procesu pobudzania wzrostu 
i konkurencyjności w Europie; dlatego też
w tym kontekście należy wdrożyć zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę” jako 
kluczowy element ogólny;

Or. bg

Poprawka 12
Rebecca Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

– przeprowadzenia oceny programu 
sprawności i wydajności regulacyjnej w 
kluczowych obszarach polityki przed 
zakończeniem obecnej kadencji;

– przeprowadzenia oceny programu 
sprawności i wydajności regulacyjnej w 
kluczowych obszarach polityki przed 
zakończeniem obecnej kadencji, w tym do 
uwzględnienia wkładu wszystkich szczebli 
zarządzania w głównych sektorach 
istotnych z punktu widzenia organów 
lokalnych i regionalnych;

Or. en

Poprawka 13
Rebecca Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14 a. podkreśla, że usprawnienie 
środowiska regulacyjnego wymaga 
uproszczenia, co jest ważne zwłaszcza dla 
organów lokalnych i regionalnych, które 
często dysponują ograniczonymi i coraz 
mniejszymi zasobami przeznaczonymi na 
wdrażanie ustawodawstwa;

Or. en

Poprawka 14
Rebecca Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 b. rozumie tzw. pozłacanie jako 
praktykę polegającą na tym, że państwa 
członkowskie, przenosząc dyrektywy UE 
do prawa krajowego, wykraczają poza 
minimalne wymogi, apeluje zatem do 
państw członkowskich, aby w przypadkach 
„pozłacania” wyjaśniały jego powody;

Or. en

Poprawka 15
Rebecca Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje próbę 
uwzględnienia szerokiego i przekrojowego 
spektrum potencjalnych skutków w ocenie 
skutków Komisji, lecz wyraża 
przekonanie, że system wciąż można 

15. z zadowoleniem przyjmuje próbę 
uwzględnienia szerokiego i przekrojowego 
spektrum potencjalnych skutków w ocenie 
skutków Komisji, lecz wyraża 
przekonanie, że system wciąż można 
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ulepszyć na wiele sposobów; w tym 
względzie jest podbudowany decyzją 
Komisji o aktualizacji, konsolidacji i 
przeglądzie wytycznych w sprawie oceny 
skutków do czerwca 2014 r. oraz zastrzega 
sobie prawo do przedstawienia 
szczegółowych uwag w celu 
wprowadzenia ewentualnych zmian do 
tych wytycznych w nadchodzących 
miesiącach,

ulepszyć na wiele sposobów, na przykład 
przez uwzględnienie wymiaru 
terytorialnego (skutków finansowych i 
administracyjnych dla organów 
krajowych, regionalnych i lokalnych); w 
tym względzie jest podbudowany decyzją 
Komisji o aktualizacji, konsolidacji i 
przeglądzie wytycznych w sprawie oceny 
skutków do czerwca 2014 r. oraz zastrzega 
sobie prawo do przedstawienia 
szczegółowych uwag w celu 
wprowadzenia ewentualnych zmian do 
tych wytycznych w nadchodzących 
miesiącach,

Or. en

Poprawka 16
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje próbę 
uwzględnienia szerokiego i przekrojowego 
spektrum potencjalnych skutków w ocenie 
skutków Komisji, lecz wyraża 
przekonanie, że system wciąż można 
ulepszyć na wiele sposobów; w tym 
względzie jest podbudowany decyzją 
Komisji o aktualizacji, konsolidacji i 
przeglądzie wytycznych w sprawie oceny 
skutków do czerwca 2014 r. oraz zastrzega 
sobie prawo do przedstawienia 
szczegółowych uwag w celu 
wprowadzenia ewentualnych zmian do 
tych wytycznych w nadchodzących 
miesiącach,

15. z zadowoleniem przyjmuje próbę 
uwzględnienia szerokiego i przekrojowego 
spektrum potencjalnych skutków w ocenie 
skutków Komisji, lecz wyraża 
przekonanie, że system ten wciąż można 
ulepszyć na wiele sposobów; w tym 
względzie jest podbudowany decyzją 
Komisji o aktualizacji, konsolidacji i 
przeglądzie wytycznych w sprawie oceny 
skutków do czerwca 2014 r. oraz zastrzega 
sobie prawo do przedstawienia 
szczegółowych uwag w celu 
wprowadzenia ewentualnych zmian do 
tych wytycznych w nadchodzących 
miesiącach, apeluje o przestrzeganie zasad 
wielojęzyczności w ocenach skutków, 
mających zasadnicze znaczenie dla 
kształtowania opinii publicznej i opinii 
politycznych;

Or. fr
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Poprawka 17
Rebecca Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do zwiększenia roli i 
niezależności Rady ds. Oceny Skutków,
zwłaszcza na potrzeby sfinalizowania i 
przedstawienia obecnych wniosków 
ustawodawczych, które uzyskały
pozytywną opinię Rady ds. Oceny 
Skutków;

17. wzywa Komisję do zwiększenia roli i 
niezależności Rady ds. Oceny Skutków, do 
zainteresowania rozważaniami organów 
lokalnych i regionalnych, ponieważ to ten 
szczebel zarządzania będzie 
najprawdopodobniej zaangażowany we 
wdrażanie przepisów, oraz w szczególności 
do sfinalizowania i przedstawienia 
wniosków ustawodawczych dopiero wtedy, 
kiedy uzyskają pozytywną opinię Rady ds. 
Oceny Skutków;

Or. en

Poprawka 18
Rebecca Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje pozytywny 
rozwój Dyrekcji ds. Oceny Skutków 
Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej 
w Parlamencie; wyraża przekonanie, że 
podejście systemowe do uwag dotyczących 
ocen skutków powinno zostać przyjęte w 
całym Parlamencie; pochwala 
przygotowywanie przez Dyrekcję ds. 
Oceny Skutków krótkich podsumowań 
ocen skutków towarzyszących wnioskom 
Komisji i uważa, że powinny one stanowić 
podstawowy element dokonywanej przez 
komisję oceny wniosku ustawodawczego 
będącego przedmiotem debaty; wnioskuje, 

19. z zadowoleniem przyjmuje pozytywny 
rozwój Dyrekcji ds. Oceny Skutków 
Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej 
w Parlamencie; wyraża przekonanie, że 
podejście systemowe do uwag dotyczących 
ocen skutków powinno zostać przyjęte w 
całym Parlamencie; pochwala 
przygotowywanie przez Dyrekcję ds. 
Oceny Skutków krótkich podsumowań 
ocen skutków towarzyszących wnioskom 
Komisji i uważa, że powinny one stanowić 
podstawowy element dokonywanej przez 
komisję oceny wniosku ustawodawczego 
będącego przedmiotem debaty; proponuje, 
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aby Konferencja Przewodniczących 
Komisji rozważyła, jak najlepiej wdrożyć 
to zalecenie;

aby oceny skutków sporządzane przez PE 
uwzględniały w razie potrzeby wymiar 
terytorialny; wnioskuje, aby Konferencja 
Przewodniczących Komisji rozważyła, jak 
najlepiej wdrożyć to zalecenie;

Or. en

Poprawka 19
Sebastian Valentin Bodu

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przypomina o zobowiązaniu 
Parlamentu i Rady podjętym w 
międzyinstytucjonalnym wspólnym 
podejściu do oceny skutków z 2005 r. i 
dotyczącym przeprowadzania oceny 
skutków przed przyjęciem zmian 
merytorycznych oraz wzywa komisje do 
korzystania z pomocy Działu ds. Oceny 
Skutków Regulacji podczas wypełniania 
wspomnianego zobowiązania;

20. przypomina o zobowiązaniu 
Parlamentu i Rady podjętym w 
międzyinstytucjonalnym wspólnym 
podejściu do oceny skutków z 2005 r. i 
dotyczącym przeprowadzania oceny 
skutków przed przyjęciem jakiejkolwiek 
zmiany merytorycznej, jeżeli uznają to za 
właściwe i niezbędne dla dobra procesu 
ustawodawczego, oraz wzywa komisje do 
korzystania z pomocy Działu ds. Oceny 
Skutków Regulacji podczas wypełniania 
wspomnianego zobowiązania;

Or. en


