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Pozmeňujúci návrh 1
Rebecca Taylor

Návrh uznesenia
Citácia 14a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Výboru 
regiónov z 30. mája 2013,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Dimitar Stoyanov

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že právne predpisy 
navrhnuté a prijaté na európskej úrovni by 
mali byť jednoduché, zrozumiteľné 
a dostupné všetkým; uznáva, že 
hospodárska kríza spôsobila väčšie 
zaťaženie zdrojov vnútroštátnych správ 
a domnieva sa, že záväzok vytvoriť 
zrozumiteľné a ľahko transponovateľné 
právne predpisy by pomohol zmierniť 
niektoré tieto záťaže;

1. zdôrazňuje, že právne predpisy 
navrhnuté a prijaté na európskej úrovni by 
mali byť jednoduché, zrozumiteľné 
a dostupné vo všetkých úradných jazykoch 
členských štátov EÚ a všetkým
inštitucionálnym aktérom, ako aj širokej 
verejnosti; domnieva sa, že záväzok 
vytvoriť zrozumiteľné a ľahko 
transponovateľné právne predpisy by
pomohol zmierniť časť zaťaženia pre 
vnútroštátne správy;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 3
Rebecca Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že právne predpisy 
navrhnuté a prijaté na európskej úrovni by 
mali byť jednoduché, zrozumiteľné 
a dostupné všetkým; uznáva, že 
hospodárska kríza spôsobila väčšie 
zaťaženie zdrojov vnútroštátnych správ 
a domnieva sa, že záväzok vytvoriť 
zrozumiteľné a ľahko transponovateľné 
právne predpisy by pomohol zmierniť 
niektoré tieto záťaže;

1. zdôrazňuje, že právne predpisy 
navrhnuté a prijaté na európskej úrovni by 
mali byť jednoduché, účinné a efektívne, 
poskytovať jasnú pridanú hodnotu, byť 
zrozumiteľné a dostupné všetkým, ako aj 
prinášať maximálny úžitok za minimálne 
náklady; uznáva, že hospodárska kríza 
spôsobila väčšie zaťaženie zdrojov 
vnútroštátnych správ a domnieva sa, že 
záväzok vytvoriť zrozumiteľné a ľahko 
transponovateľné právne predpisy by 
pomohol zmierniť niektoré tieto záťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že právne predpisy 
navrhnuté a prijaté na európskej úrovni by 
mali byť jednoduché, zrozumiteľné 
a dostupné všetkým; uznáva, že 
hospodárska kríza spôsobila väčšie 
zaťaženie zdrojov vnútroštátnych správ 
a domnieva sa, že záväzok vytvoriť 
zrozumiteľné a ľahko transponovateľné 
právne predpisy by pomohol zmierniť 
niektoré tieto záťaže;

1. zdôrazňuje, že právne predpisy 
navrhnuté a prijaté na európskej úrovni by 
mali byť jednoduché, zrozumiteľné 
a dostupné všetkým; uznáva, že 
hospodárska kríza spôsobila väčšie 
zaťaženie zdrojov vnútroštátnych správ 
a podnikov a domnieva sa, že záväzok 
vytvoriť zrozumiteľné a ľahko 
transponovateľné právne predpisy by 
pomohol zmierniť niektoré tieto záťaže;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5
Rebecca Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že lepšia tvorba 
právnych predpisov by sa mala vykonávať 
v duchu viacúrovňového riadenia, 
t. j. prostredníctvom koordinovanej 
činnosti EÚ, vnútroštátnych inštitúcií 
a miestnych a regionálnych orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Sebastian Valentin Bodu

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. nalieha na Komisiu a Radu, aby 
s Parlamentom nadviazali rokovania 
o kritériách vhodného uplatňovania 
článkov 290 a 291 ZFEÚ; domnieva sa, že 
by sa to dalo dosiahnuť v rámci revízie 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva, ktorá by okrem iného 
zahŕňala tieto kritériá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Rebecca Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby rozšírila revíziu 
uplatňovania zásady proporcionality, 
najmä pokiaľ ide o používanie článkov 
290 291 ZFEÚ o delegovaných 
a vykonávacích aktoch;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Sebastian Valentin Bodu

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že tlak v súvislosti s časom 
a zdrojmi, ktorému čelia národné 
parlamenty pri reakcii na návrhy právnych 
predpisov, prispieva k tomu, že v EÚ sa 
pociťuje zníženie úrovne demokracie;

6. domnieva sa, že tlak v súvislosti s časom 
a zdrojmi, ktorému čelia národné 
parlamenty pri reakcii na návrhy právnych 
predpisov, by mohol prispievať k tomu, že 
v EÚ sa pociťuje zníženie úrovne 
demokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Sebastian Valentin Bodu

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že by boli vítané opatrenia 
na posilnenie tohto mechanizmu, napríklad 
prostredníctvom zavedenia prísnejšieho 
postupu tzv. červenej karty; navrhuje, aby 
sa brali do úvahy otázky, aký má byť 
primeraný počet reakcií národných 
parlamentov, aby sa začal uvedený postup, 
či by sa mal obmedziť len na dôvody 
subsidiarity alebo proporcionality a aký by 
mal byť jeho vplyv; považuje takú diskusiu 
za užitočnú fázu vo vývoji právomoci 
národných parlamentov, v rámci ktorej sa 
uvádzajú do súladu stimuly na 
vykonávanie kontrol s účinkami na 
európskej úrovni;

7. domnieva sa, že by boli vítané opatrenia 
na uľahčenie tohto mechanizmu, napríklad 
prostredníctvom podrobnejšieho 
preskúmania problémov, s ktorými sa 
stretávajú národné parlamenty, s cieľom 
zlepšiť fungovanie existujúceho systému;
považuje takú diskusiu za užitočnú fázu vo 
vývoji právomoci národných parlamentov, 
v rámci ktorej sa uvádzajú do súladu 
stimuly na vykonávanie kontrol s účinkami 
na európskej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že účinný prístup k 
výzvam lepšej tvorby právnych predpisov, 
z hľadiska existujúcich právnych predpisov 
a perspektívnych právnych predpisov, 
pomôže európskym inštitúciám reagovať 
na krízu; domnieva sa, že základným 
nástrojom zabezpečujúcim rast 
a konkurencieschopnosť v Európe je 
reforma európskych právnych predpisov 
a legislatívnych postupov;

9. domnieva sa, že účinný prístup k 
výzvam lepšej tvorby právnych predpisov, 
z hľadiska existujúcich právnych predpisov 
a perspektívnych právnych predpisov, 
pomôže európskym inštitúciám reagovať 
na krízu; domnieva sa, že základným 
nástrojom zabezpečujúcim rast 
a konkurencieschopnosť v Európe je 
reforma európskych právnych predpisov 
a legislatívnych postupov; vyjadruje 
znepokojenie nad rizikom značného 
zvýšenia počtu delegovaných aktov a nad 
obmedzenými prostriedkami, pomocou 
ktorých môže Európsky parlament 
vykonávať parlamentnú kontrolu týchto 
aktov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Dimitar Stoyanov

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta, že Komisia kladie väčší dôraz na 
politický cyklus, pričom sa fázy začatia, 
posúdenia vplyvu, konzultácií, prijímania, 
vykonávania a hodnotenia právnych 
predpisov EÚ považujú za súčasť súvislého 
postupu; domnieva sa v tejto súvislosti, že
hlavným prvkom tohto cyklu by mala byť 
zásada „najskôr myslieť na malých“;

10. víta, že Komisia kladie väčší dôraz na 
politický cyklus, pričom sa fázy začatia, 
posúdenia vplyvu, konzultácií, prijímania, 
vykonávania a hodnotenia právnych 
predpisov EÚ považujú za súčasť súvislého 
a transparentného postupu stimulácie 
rastu a konkurencieschopnosti v Európe; 
v tejto súvislosti by sa preto ako hlavný 
prvok tohto cyklu mala uplatňovať aj
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zásada „najskôr myslieť na malých“;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 12
Rebecca Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 12 – zarážka 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– do konca súčasného legislatívneho 
obdobia dokončila hodnotenie Programu 
regulačnej vhodnosti a efektívnosti 
(REFIT) v kľúčových oblastiach politiky;

– do konca súčasného legislatívneho 
obdobia dokončila hodnotenie Programu 
regulačnej vhodnosti a efektívnosti 
(REFIT) v kľúčových oblastiach politiky, 
vrátane vstupu zo všetkých úrovní verejnej 
správy do hlavných sektorov, o ktoré sa 
zaujímajú miestne a regionálne orgány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Rebecca Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje význam zjednodušenia 
pre zefektívnenie regulačného prostredia, 
najmä pre miestne a regionálne orgány, 
ktorých zdroje na vykonávanie právnych 
predpisov sú často obmedzené a zmenšujú 
sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Rebecca Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 14b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. chápe tzv. pozlacovanie ako postup, 
ktorým členské štáty pri transponovaní 
smerníc EÚ do vnútroštátneho práva 
prekračujú minimálne požiadavky, a preto 
vyzýva členské štáty, aby v prípadoch, keď 
dochádza k pozlacovaniu, bližšie uviedli 
dôvody takéhoto konania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Rebecca Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta skutočnosť, že Komisia sa v 
rámci posudzovania vplyvu usiluje zahrnúť 
široký a komplexný rozsah prípadných 
vplyvov, domnieva sa však, že systém by 
sa mohol posilniť nohými spôsobmi; 
v tejto súvislosti ho podporuje rozhodnutie 
Komisie aktualizovať, konsolidovať 
a revidovať svoje usmernenia na 
posudzovanie vplyvu do júna 2014 
a vyhradzuje si právo predložiť 
v nasledujúcich mesiacoch podrobný 
príspevok ustanovujúci prípadné zlepšenie 
týchto usmernení;

15. víta skutočnosť, že Komisia sa v 
rámci posudzovania vplyvu usiluje zahrnúť 
široký a komplexný rozsah prípadných 
vplyvov, domnieva sa však, že systém by 
sa mohol posilniť nohými spôsobmi, ako 
napríklad zahrnutím územného rozmeru 
(finančných a administratívnych 
dôsledkov pre vnútroštátne, regionálne 
a miestne orgány); v tejto súvislosti ho 
podporuje rozhodnutie Komisie 
aktualizovať, konsolidovať a revidovať 
svoje usmernenia na posudzovanie vplyvu 
do júna 2014 a vyhradzuje si právo 
predložiť v nasledujúcich mesiacoch 
podrobný príspevok ustanovujúci prípadné 
zlepšenie týchto usmernení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Jean-Pierre Audy
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta skutočnosť, že Komisia sa v 
rámci posudzovania vplyvu usiluje zahrnúť 
široký a komplexný rozsah prípadných 
vplyvov, domnieva sa však, že systém by 
sa mohol posilniť nohými spôsobmi; 
v tejto súvislosti ho podporuje rozhodnutie 
Komisie aktualizovať, konsolidovať 
a revidovať svoje usmernenia na 
posudzovanie vplyvu do júna 2014 
a vyhradzuje si právo predložiť 
v nasledujúcich mesiacoch podrobný 
príspevok ustanovujúci prípadné zlepšenie 
týchto usmernení;

15. víta skutočnosť, že Komisia sa v 
rámci posudzovania vplyvu usiluje zahrnúť 
široký a komplexný rozsah prípadných 
vplyvov, domnieva sa však, že systém by 
sa mohol posilniť nohými spôsobmi;
v tejto súvislosti ho podporuje rozhodnutie 
Komisie aktualizovať, konsolidovať 
a revidovať svoje usmernenia na 
posudzovanie vplyvu do júna 2014 
a vyhradzuje si právo predložiť 
v nasledujúcich mesiacoch podrobný 
príspevok ustanovujúci prípadné zlepšenie 
týchto usmernení; trvá na tom, že tieto 
posúdenia vplyvu, ktoré zohrávajú 
zásadnú úlohu pri formovaní verejnej 
a politickej mienky, by mali podporovať 
zásadu viacjazyčnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Rebecca Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby posilnila úlohu 
a nezávislosť výboru pre posudzovanie 
vplyvu, a najmä dokončila a predložila 
legislatívne návrhy, ak boli schválené s 
priaznivým stanoviskom výboru pre 
posudzovanie vplyvu;

17. vyzýva Komisiu, aby posilnila úlohu 
a nezávislosť výboru pre posudzovanie 
vplyvu a aby do rokovaní zahrnula
záujmy miestnych a regionálnych 
orgánov, keďže úroveň verejnej správy by 
s najväčšou pravdepodobnosťou mala byť 
zahrnutá do vykonávania, a najmä 
dokončila a predložila legislatívne návrhy, 
ak boli schválené s priaznivým 
stanoviskom výboru pre posudzovanie 
vplyvu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
Rebecca Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta pozitívny vývoj v Parlamente, 
pokiaľ ide o riaditeľstvo pre hodnotenie 
vplyvu a európsku pridanú hodnotu; 
domnieva sa, že Parlament by mal prijať 
systematický prístup k posudzovaniu 
vplyvu; víta, že riaditeľstvo pre hodnotenie 
vplyvu vypracuje krátke zhrnutia posúdení 
vplyvu sprevádzajúce návrhy Komisie, 
a domnieva sa, že tieto zhrnutia by mali 
predstavovať základný prvok pri 
posudzovaní prerokúvaných legislatívnych 
návrhov výbormi; žiada, aby Konferencia 
predsedov výborov posúdila otázku, ako čo 
najlepšie vykonať toto odporúčanie;

19. víta pozitívny vývoj v Parlamente, 
pokiaľ ide o riaditeľstvo pre hodnotenie 
vplyvu a európsku pridanú hodnotu; 
domnieva sa, že Parlament by mal prijať 
systematický prístup k posudzovaniu 
vplyvu; víta, že riaditeľstvo pre hodnotenie 
vplyvu vypracuje krátke zhrnutia posúdení 
vplyvu sprevádzajúce návrhy Komisie, 
a domnieva sa, že tieto zhrnutia by mali 
predstavovať základný prvok pri 
posudzovaní prerokúvaných legislatívnych 
návrhov výbormi; navrhuje, aby 
posúdenia vplyvu vypracované 
Európskym parlamentom v prípade 
potreby zahŕňali územný rozmer; žiada, 
aby Konferencia predsedov výborov 
posúdila otázku, ako čo najlepšie vykonať 
toto odporúčanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Sebastian Valentin Bodu

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že Parlament a Rada sa 
zaviazali v spoločnom 
medziinštitucionálnom prístupe 
k hodnoteniu vplyvu z roku 2005 
vykonávať posudzovanie vplyvu pred 
prijatím podstatných pozmeňujúcich 
návrhov, a vyzýva výbory, aby pri plnení 
tohto záväzku využívali oddelenie 
posudzovania vplyvu;

20. pripomína, že Parlament a Rada sa 
zaviazali v spoločnom 
medziinštitucionálnom prístupe 
k hodnoteniu vplyvu z roku 2005 
vykonávať posudzovanie vplyvu, keď to 
budú považovať za primerané 
a nevyhnutné pre legislatívny postup, a to
pred prijatím akéhokoľvek podstatného
pozmeňujúceho návrhu, a vyzýva výbory, 
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aby pri plnení tohto záväzku využívali 
oddelenie posudzovania vplyvu.

Or. en


