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Predlog spremembe 1
Rebecca Taylor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z 
dne 30. maja 2013,

Or. en

Predlog spremembe 2
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da bi na evropski ravni 
predložena in sprejeta zakonodaja morala 
biti preprosta, lahko razumljiva in vsem
dostopna; priznava, da je gospodarska 
kriza povečala pritisk na vire nacionalnih 
uprav, in meni, da bi zaveza k pripravi 
jasne in enostavno prenosljive zakonodaje 
pripomogla k ublažitvi dela tega bremena;

1. poudarja, da bi na evropski ravni 
predložena in sprejeta zakonodaja morala 
biti preprosta, lahko razumljiva in dostopna 
v vseh uradnih jezikih držav članic EU in 
vsem institucionalnim akterjem ter splošni 
javnosti;  meni, da bi zaveza k pripravi 
jasne in enostavno prenosljive zakonodaje 
pripomogla k ublažitvi dela bremena 
nacionalnih uprav;

Or. bg

Predlog spremembe 3
Rebecca Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da bi na evropski ravni 
predložena in sprejeta zakonodaja morala 

1. poudarja, da bi na evropski ravni 
predložena in sprejeta zakonodaja morala 



PE516.887v01-00 4/11 AM\1001639SL.doc

SL

biti preprosta, lahko razumljiva in vsem 
dostopna; priznava, da je gospodarska 
kriza povečala pritisk na vire nacionalnih 
uprav, in meni, da bi zaveza k pripravi 
jasne in enostavno prenosljive zakonodaje 
pripomogla k ublažitvi dela tega bremena;

biti preprosta, uspešna in učinkovita, 
morala bi zagotavljati jasno dodano 
vrednost, biti lahko razumljiva in vsem 
dostopna ter prinašati obsežne koristi ob 
minimalnih stroških; priznava, da je 
gospodarska kriza povečala pritisk na vire 
nacionalnih uprav, in meni, da bi zaveza k 
pripravi jasne in enostavno prenosljive 
zakonodaje pripomogla k ublažitvi dela 
tega bremena;

Or. en

Predlog spremembe 4
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da bi na evropski ravni 
predložena in sprejeta zakonodaja morala 
biti preprosta, lahko razumljiva in vsem 
dostopna; priznava, da je gospodarska 
kriza povečala pritisk na vire nacionalnih 
uprav, in meni, da bi zaveza k pripravi 
jasne in enostavno prenosljive zakonodaje 
pripomogla k ublažitvi dela tega bremena;

1. poudarja, da bi na evropski ravni 
predložena in sprejeta zakonodaja morala 
biti preprosta, lahko razumljiva in vsem 
dostopna; priznava, da je gospodarska 
kriza povečala pritisk na vire nacionalnih 
uprav in gospodarskih subjektov; meni, da 
bi zaveza k pripravi jasne in enostavno 
prenosljive zakonodaje pripomogla k 
ublažitvi dela tega bremena;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Rebecca Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. meni, da si je za boljšo zakonodajo 
treba prizadevati v duhu upravljanja na 
več ravneh, torej z usklajenim 
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ukrepanjem Evropske unije, nacionalnih 
institucij ter lokalnih in regionalnih 
organov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Sebastian Valentin Bodu

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in Svet, naj 
Parlament vključita v pogajanja o merilih 
za ustrezno uporabo členov 290 in 291 
PDEU; meni, da bi bilo to mogoče doseči 
v okviru revizije Medinstitucionalnega 
sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, 
kamor bi bila med drugim vključena taka 
merila;

Or. en

Predlog spremembe 7
Rebecca Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. poziva Komisijo, naj obširneje 
revidira uporabo načela sorazmernosti, 
zlasti glede uporabe členov 290 in 291 
PDEU o delegiranih in izvedbenih aktih;

Or. en

Predlog spremembe 8
Sebastian Valentin Bodu
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da časovna stiska in pritisk na 
vire, s katerima se ob odzivanju na 
zakonodajne osnutke soočajo nacionalni 
parlamenti, prispevata k zaznanemu 
demokratičnemu primanjkljaju v EU;

6. meni, da lahko časovna stiska in pritisk 
na vire, s katerima se ob odzivanju na 
zakonodajne osnutke soočajo nacionalni 
parlamenti, prispevata k zaznanemu 
demokratičnemu primanjkljaju v EU;

Or. en

Predlog spremembe 9
Sebastian Valentin Bodu

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da bi bili ukrepi za utrditev tega 
mehanizma, na primer z uvedbo postopka z 
rdečim kartonom, dobrodošli; predlaga 
razmislek o tem, kakšno bilo primerno 
število odgovorov s strani nacionalnih 
parlamentov, da se sproži takšen postopek, 
ali bi slednji moral biti omejen na razloge, 
povezane zgolj s subsidiarnostjo ali 
sorazmernostjo, in kakšen naj bi bil 
njegov učinek; meni, da je takšna 
razprava koristna faza pri spreminjanju 
pristojnosti, ki je dodeljena nacionalnim 
parlamentom, saj usklajuje spodbude za 
izvajanje nadzora z učinki na evropski 
ravni;

7. meni, da bi bili dobrodošli ukrepi za 
spodbuditev tega mehanizma, na primer s 
podrobnejšo preučitvijo težav, s katerimi 
se srečujejo nacionalni parlamenti, da bi 
tako izboljšali delovanje sedanjega 
sistema; uvaja takšno razpravo kot 
koristno fazo pri spreminjanju pristojnosti, 
ki je dodeljena nacionalnim parlamentom, 
saj usklajuje spodbude za izvajanje nadzora 
z učinki na evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 10
Jean-Pierre Audy
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bo učinkovit pristop k izzivom 
na področju boljše priprave zakonodaje, 
tako z vidika obstoječih zakonov kot z 
vidika prihodnje zakonodaje, pripomogel k 
temu, da se bodo evropske institucije lažje 
odzivale na krizo; meni, da je reforma 
evropske zakonodaje in zakonodajnih 
praks bistveno orodje za zagotavljanje rasti 
in konkurenčnosti v Evropi;

9. meni, da bo učinkovit pristop k izzivom 
na področju boljše priprave zakonodaje, 
tako z vidika obstoječih zakonov kot z 
vidika prihodnje zakonodaje, pripomogel k 
temu, da se bodo evropske institucije lažje 
odzivale na krizo; meni, da je reforma 
evropske zakonodaje in zakonodajnih 
praks bistveno orodje za zagotavljanje rasti 
in konkurenčnosti v Evropi; je zaskrbljen 
zaradi tveganja za precejšen porast števila 
delegiranih aktov in zaradi pomanjkanja 
sredstev Evropskega parlamenta, da bi 
zagotovil politični nadzor nad njimi;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja vse večji poudarek, ki ga 
Komisija namenja ciklu politik, kjer se faze 
dajanja pobude, ocene učinka, 
posvetovanja, uzakonitve, izvajanja in 
vrednotenja zakonodaje EU obravnavajo 
kot del usklajenega procesa; v zvezi s tem 
meni, da bi načelo „Najprej pomisli na 
male“ moralo biti ključni element 
celotnega procesa;

10. pozdravlja vse večji poudarek, ki ga 
Komisija namenja ciklu politik, kjer se faze 
dajanja pobude, ocene učinka, 
posvetovanja, uzakonitve, izvajanja in 
vrednotenja zakonodaje EU obravnavajo 
kot del usklajenega in preglednega procesa 
za spodbujanje rasti in konkurenčnosti v 
Evropi; v zvezi s tem bi bilo zato treba 
načelo „Najprej pomisli na male“ uveljaviti 
tudi kot ključni element celotnega procesa;

Or. bg

Predlog spremembe 12
Rebecca Taylor
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Predlog resolucije
Odstavek 12 – alinea 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

vrednotenja v okviru programa ustreznosti 
in uspešnosti predpisov (REFIT) na 
ključnih področjih politike dokonča pred 
zaključkom sedanjega zakonodajnega 
obdobja;

vrednotenja v okviru programa ustreznosti 
in uspešnosti predpisov (REFIT) na 
ključnih področjih politike dokonča pred 
zaključkom sedanjega zakonodajnega 
obdobja; vključi prispevke z vseh ravni 
upravljanja v glavnih sektorjih, ki 
zadevajo lokalne in regionalne organe;

Or. en

Predlog spremembe 13
Rebecca Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. Poudarja, kako pomembna je 
poenostavitev za racionalizacijo 
regulativnega okolja, zlasti za lokalne in 
regionalne organe, ki imajo pogosto 
omejena in vse manjša sredstva za 
izvajanje zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 14
Rebecca Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 b. „čezmerno prenašanje“ razume kot 
prakso, kjer države članice pri prenosu 
direktiv EU v nacionalno zakonodajo 
presežejo minimalne zahteve, zato poziva 
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države članice, naj natančneje pojasnijo 
razloge za tovrstno ravnanje v takih 
primerih,

Or. en

Predlog spremembe 15
Rebecca Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja dejstvo, da si Komisija s 
svojimi ocenami učinka prizadeva pokriti 
širok in obsežen razpon potencialnih 
učinkov, vendar meni, da bi sistem na 
številne načine lahko še dodatno okrepili; v 
tem pogledu podpira odločitev Komisije, 
da do junija 2014 posodobi, utrdi in 
pregleda svoje smernice za oceno učinka, 
ter si pridržuje pravico, da v prihodnjih 
mesecih prispeva morebitne podrobne 
izboljšave teh smernic;

15. pozdravlja dejstvo, da si Komisija s 
svojimi ocenami učinka prizadeva pokriti 
širok in obsežen razpon potencialnih 
učinkov, vendar meni, da bi sistem na 
številne načine lahko še dodatno okrepili,
na primer z vključitvijo teritorialne 
razsežnosti (finančne in upravne 
posledice za nacionalne, regionalne in 
lokalne organe), v tem pogledu podpira 
odločitev Komisije, da do junija 2014 
posodobi, utrdi in pregleda svoje smernice 
za oceno učinka, ter si pridržuje pravico, da 
v prihodnjih mesecih prispeva morebitne 
podrobne izboljšave teh smernic;

Or. en

Predlog spremembe 16
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja dejstvo, da si Komisija s 
svojimi ocenami učinka prizadeva pokriti 
širok in obsežen razpon potencialnih 
učinkov, vendar meni, da bi sistem na 
številne načine lahko še dodatno okrepili; v 

15. pozdravlja dejstvo, da si Komisija s 
svojimi ocenami učinka prizadeva pokriti 
širok in obsežen razpon potencialnih 
učinkov, vendar meni, da bi sistem na 
številne načine lahko še dodatno okrepili; v 
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tem pogledu podpira odločitev Komisije, 
da do junija 2014 posodobi, utrdi in 
pregleda svoje smernice za oceno učinka, 
ter si pridržuje pravico, da v prihodnjih 
mesecih prispeva morebitne podrobne 
izboljšave teh smernic;

tem pogledu podpira odločitev Komisije, 
da do junija 2014 posodobi, utrdi in 
pregleda svoje smernice za oceno učinka, 
ter si pridržuje pravico, da v prihodnjih 
mesecih prispeva morebitne podrobne 
izboljšave teh smernic; zahteva, naj se pri 
ocenah učinka, ki so bistvene za 
oblikovanje javnega in političnega 
mnenja, spoštuje večjezičnost;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Rebecca Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj okrepi vlogo in 
neodvisnost odbora za oceno učinka in 
zlasti naj zakonodajne predloge dokonča in 
predstavi šele po tem, ko jih odbor odobri 
in izda pozitivno mnenje o njih;

17. poziva Komisijo, naj okrepi vlogo in 
neodvisnost odbora za oceno učinka in naj 
v posvetovanja vključi interes lokalnih in 
regionalnih organov kot raven 
upravljanja, ki bo najverjetneje vključena 
v izvajanje ter naj zlasti zakonodajne 
predloge dokonča in predstavi šele po tem, 
ko jih odbor odobri in izda pozitivno 
mnenje o njih;

Or. en

Predlog spremembe 18
Rebecca Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja pozitiven napredek 
Direktorata za oceno učinka in evropsko 
dodano vrednost znotraj Parlamenta; meni, 
da bi celoten Parlament moral sprejeti bolj 
sistematičen pristop k upoštevanju ocen 
učinka; pozdravlja kratke povzetke ocen 

19. pozdravlja pozitiven napredek 
Direktorata za oceno učinka in evropsko 
dodano vrednost znotraj Parlamenta; meni, 
da bi celoten Parlament moral sprejeti bolj 
sistematičen pristop k upoštevanju ocen 
učinka; pozdravlja kratke povzetke ocen 
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učinka, ki jih pripravlja Direktorat za 
oceno učinka in so priloženi predlogom 
Komisije, in meni, da bi morali biti za 
odbore bistveni element pri preučevanju 
zakonodajnih predlogov, ki so predmet 
razprave; poziva konferenco predsednikov 
odborov, naj preuči, kateri bi bil najboljši 
način za izvedbo tega priporočila;

učinka, ki jih pripravlja Direktorat za 
oceno učinka in so priloženi predlogom 
Komisije, in meni, da bi morali biti za 
odbore bistveni element pri preučevanju 
zakonodajnih predlogov, ki so predmet 
razprave; predlaga, da bi morale ocene 
učinka Evropskega parlamenta 
vključevati teritorialno razsežnost, kjer je 
ustrezno; poziva konferenco predsednikov 
odborov, naj preuči, kateri bi bil najboljši 
način za izvedbo tega priporočila;

Or. en

Predlog spremembe 19
Sebastian Valentin Bodu

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. opozarja na zavezo Parlamenta in Sveta 
iz skupnega medinstitucionalnega pristopa 
k pripravi ocen učinka iz leta 2005, da 
bosta pred sprejetjem vsebinskih predlogov 
sprememb izvajala ocene učinka, in poziva 
odbore, naj pri uresničevanju te zaveze 
uporabljajo oddelek za oceno učinka;

20. opozarja na zavezo Parlamenta in Sveta 
iz skupnega medinstitucionalnega pristopa 
k pripravi ocen učinka iz leta 2005, da 
bosta pred sprejetjem kakršnega koli 
vsebinskega predloga sprememb izvajala 
ocene učinka, kadar bo to po njunem 
mnenju primerno in potrebno za 
zakonodajni proces, in poziva odbore, naj 
pri uresničevanju te zaveze uporabljajo 
oddelek za oceno učinka;

Or. en


