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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie lepszego stanowienia prawa, pomocniczości, proporcjonalności i 
inteligentnych regulacji
(2011/2029(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia 
prawa1,

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy 
obywatelskiej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmienionego 
porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją na następną 
kadencję parlamentarną3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 września 2010 r. w sprawie lepszego stanowienia 
prawa - 15. sprawozdanie roczne Komisji Europejskiej zgodnie z art. 9 Protokołu 
w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie 26. sprawozdania 
rocznego z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia X maja 2011r. w sprawie zagwarantowania 
niezależnych ocen skutków6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia X lipca 2011 r. w sprawie 27. rocznego 
sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa UE7,

– uwzględniając „Założenia polityczne dla następnej Komisji” przedstawione przez 
przewodniczącego Komisji w dniu 3 września 2009 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Inteligentne regulacje w Unii Europejskiej” 
(COM(2010)0543),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (XVII 
sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa 2009) (COM(2010)0547),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Trzeci strategiczny przegląd procesu lepszego 
stanowienia prawa w Unii Europejskiej” (COM(2009)0015),

                                               
1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0480.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0009.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0311.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0437.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0XXX.
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0XXX.
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– uwzględniając dokument roboczy Komisji pt. „Zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
w Unii Europejskiej - Sprawozdanie z postępów za rok 2008 i perspektywy na rok 2009” 
(COM(2009)0016),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji pt. „Trzecie sprawozdanie z realizacji strategii 
uproszczenia otoczenia regulacyjnego” (COM(2009)0017),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Program działań na rzecz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych w UE. Sektorowe plany zmniejszenia obciążeń i działania 
w 2009 r.” (COM(2009)0544),

– uwzględniając sprawozdanie Grupy Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów 
ds. Obciążeń Administracyjnych z dnia 17 września 2009 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady ds. konkurencyjności z dnia X maja 2011 r. w sprawie 
inteligentnych regulacji,

– uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Inteligentne regulacje: czystsza, 
sprawiedliwsza i bardziej konkurencyjna UE” przedstawione w 2010 r. przez rządy Danii, 
Holandii i Wielkiej Brytanii,

– uwzględniając broszurę zatytułowaną „Wybierzmy rozwój – dlaczego do odblokowania 
potencjału Europy potrzebne są  reformy” opublikowaną w 2011 r. przez rząd Wielkiej 
Brytanii,

– uwzględniając pismo z dnia 18 marca 2011 r. skierowane przez głowy państw 
i premierów dziewięciu państw członkowskich do przewodniczących Rady i Komisji 
w sprawie umożliwiania Europie wzrostu,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, a także Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7–0000/2011),

A. mając na uwadze, że program inteligentnych regulacji wprowadzony jako część strategii 
UE 2020, która ma na celu osiągnięcie do roku 2020 inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przede wszystkim przez zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw dzięki zapewnieniu lepszej jakości 
istniejącego prawodawstwa UE i jego uproszczeniu,

B. mając na uwadze, że poprawne stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności jest 
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Unii Europejskiej oraz dopasowania 
działalności jej instytucji do oczekiwań obywateli, przedsiębiorców działających na rynku 
wewnętrznym oraz administracji krajowych i lokalnych, a także dla zagwarantowania, że 
decyzje będą podejmowane jak najbliżej obywateli,

C. mając na uwadze, że kwestię inteligentnych regulacji należy rozpatrywać nie tylko 
w kontekście programu działalności legislacyjnej Komisji, ale również w szerszym ujęciu 
związanym z trwającym procesem wdrażania nowych zapisów traktatu lizbońskiego, 
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które mają wpływ na procedury ustawodawcze,

D. mając na uwadze, że traktat lizboński miał na celu przywrócenie równowagi sił między 
unijnymi instytucjami i stawia Parlament na równi z Radą w procesie stanowienia prawa 
zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,  

E. mając na uwadze fundamentalne znaczenie, jakie w przygotowywaniu projektów aktów 
prawnych, w tym ocen skutków, mają konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, a szczególnie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP),

F. mając na uwadze, że od 2005 r. prowadzony jest program zmniejszania obciążeń 
administracyjnych wynikających z prawodawstwa Unii Europejskiej, którego celem jest 
ograniczenie wspomnianych obciążeń o 25% do 2012 r., co byłoby równoważne ze 
wzrostem poziomu PKB o 1,4%,  

G. mając na uwadze, że pomimo iż Komisja zaproponowała środki zmierzające do 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych przekraczających dopuszczalną wartość, 
Parlament Europejski i Rada muszą przyjąć uprzednie środki, które stanowią około jednej 
czwartej docelowej wartości 25%, 

H. mając na uwadze, że jedną z kluczowych części tego programu jest referencyjny pomiar 
kosztów administracyjnych oparty o standardowy model kosztów,

I. mając na uwadze, że służące uproszczeniu i ujednoliceniu obowiązującego prawa techniki 
przekształcenia i kodyfikacji umożliwiają większą czytelność i spójność dokonywanych 
zmian,

J. mając na uwadze istotne znaczenie, jakie dla dyrektyw Unii Europejskiej ma poprawne 
i terminowe ich wdrażanie przez państwa członkowskie, jak również istotne znaczenie 
występującego wciąż problemu nadmiernie rygorystycznego wdrażania prawa, co należy 
rozumieć jako wprowadzanie obciążeń wykraczających poza wymogi prawa 
europejskiego,

K. mając na uwadze, że różnice wynikające z niejednolitego wdrażania stanowią ogromne 
wyzwanie dla sprawnego i skutecznego funkcjonowania jednolitego rynku, prowadząc do 
sytuacji, w której mamy do czynienia z trzema grupami państw członkowskich, w których 
wdrażanie przebiega w sposób niewłaściwy, niekompletny lub niedokładny, co działa na 
niekorzyść przedsiębiorstw i konsumentów kosztem dalszego wzrostu,

L. mając na uwadze, że mimo iż program Small Business Act wprowadził test MŚP, do tej 
pory zastosowano go w bardzo niewielu przypadkach, 

M. mając na uwadze, że podczas wymiany poglądów, do której doszło na posiedzeniu 
Komisji Prawnej w dniu 27 stycznia 2011 r., wiceprzewodniczący Komisji Maroš 
Šefčovič wyraził ogromne zaangażowanie w odniesieniu do programu inteligentnych 
regulacji,   

Uwagi natury ogólnej
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1. podkreśla konieczność tworzenia prawa w sposób prosty, przejrzysty, przystępny 
i zrozumiały dla obywateli UE;

2. zdecydowanie podkreśla, że program inteligentnych regulacji powinien być uwzględniany 
na każdym etapie procesu legislacyjnego, począwszy od wstępnego formułowania, 
poprzez wdrażanie do oceny końcowej;     

3. zwraca uwagę, że wszystkie europejskie podmioty instytucjonalne odgrywają pewną rolę 
w promowaniu i zapewnianiu lepszego stanowienia prawa, zgodnie z zasadami 
i wytycznymi określonymi w programie inteligentnych regulacji oraz w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa; uważa, że wszystkie 
zaangażowane strony powinny na nowo zobowiązać się do przestrzegania tych zasad; 

4. wzywa nadchodzące prezydencje i Komisję, aby rozpoczęły proces renegocjacji 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa; zwraca 
uwagę na właściwe dla tej kwestii punkty rezolucji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie 
porozumienia ramowego w sprawie stosunków Parlamentu Europejskiego z Komisją, 
w szczególności na wspólne zobowiązanie obu instytucji do uzgodnienia kluczowych 
zmian w ramach przygotowań do przyszłych negocjacji z Radą Ministrów dotyczących 
dostosowania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia 
prawa do nowych postanowień traktatu lizbońskiego;

Zmniejszanie obciążeń administracyjnych i zapewnianie prawidłowego wykonania

5. wyraża zaniepokojenie, że określony w programie zmniejszania obciążeń 
administracyjnych cel, polegający na zmniejszeniu obciążeń administracyjnych o 25% do 
2012 r., może nie zostać osiągnięty, po części z powodu niechęci Parlamentu 
Europejskiego i Rady do rozważenia i zatwierdzenia proponowanych środków;  
odnotowuje w związku z tym znaczenie częstszego stosowania przyspieszonych procedur 
w celu przyjęcia wspomnianych propozycji; zobowiązuje się do sprawnego rozpatrywania 
propozycji ustawodawczych dotyczących wspomnianych środków i wzywa Radę, aby 
dołożyła wszelkich starań i zagwarantowała, że wyróżnione w programie obciążenia 
administracyjne zostaną zmniejszone;  

6. zachęca Grupę Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń 
Administracyjnych, aby rozpoczęła rozmowy z MŚP działającymi na terenie Europy, 
określiła najczęściej występujące bariery uniemożliwiające MŚP handel z innymi 
państwami członkowskimi w ramach jednolitego rynku oraz aby zaproponowała środki 
pozwalające na usunięcie lub zmniejszenie wspomnianych barier uniemożliwiających 
zwiększony wzrost;   

7. podkreśla, że należy opracować program na okres po roku 2012, który objąłby kadencję 
obecnej Komisji, a ponadto określałby ambitniejsze cele i zwiększone kompetencje, 
dzięki czemu wykroczyłby poza obciążenia administracyjne i uwzględnił również 
obciążenia prawne oraz koszty wynikające z prawodawstwa UE, w tym „uciążliwości” 
prawne;  

8. zwraca uwagę, że dla powodzenia obecnego programu zmniejszania obciążeń oraz 
przyszłych tego typu programów niezbędna jest aktywna współpraca Komisji 
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z państwami członkowskimi, aby uniknąć rozbieżności interpretacji i nadmiernie 
rygorystycznego wdrażania prawodawstwa (dodawania do krajowego ustawodawstwa 
wykonawczego bardziej restrykcyjnych wymagań, które nie wynikają z przepisów UE);

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby podawały więcej informacji w wymogach 
dotyczących sprawozdawczości po wdrożeniu szczególnych przepisów dotyczących 
problemu nadmiernie rygorystycznego wdrażania; uważa, że liczba rozbieżności może 
ulec znacznemu zmniejszeniu jeżeli na państwa członkowskie zostanie nałożony 
obowiązek przekazywania uzasadnionych opinii wyjaśniających decyzję o wyjściu poza 
standardowe przepisy określone we wdrażanych dyrektywach;    

10. zachęca Komisję do dalszej realizacji założeń sektorowych planów zmniejszania obciążeń 
administracyjnych; 

Formułowanie polityki

11. wzywa Komisję, aby lepiej wykorzystała białe księgi, które przedstawiają projekty 
wniosków legislacyjnych do rozpatrzenia; uważa, że dzięki temu zmniejszy się liczba 
wniosków, które wymagają wprowadzenia znaczących zmian lub muszą zostać poddane 
pełnemu przeglądowi podczas procesu legislacyjnego; uważa również, że dzięki temu 
łatwiejsza będzie ocena proporcjonalności proponowanego ustawodawstwa, co jest często
trudne w przypadku, gdy początkowo przedstawiane są jedynie wstępne wnioski w formie 
zielonej księgi;

12. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do ponownego przeglądu swojej 
procedury konsultacji i w pełni popiera podjętą decyzję o wydłużeniu minimalnego okresu 
konsultacji do 12 tygodni; podkreśla jednak, że konieczne jest większe zaangażowanie 
wszystkich zainteresowanych podmiotów i uważa, że Komisja mogłaby zbadać metody 
wprowadzenia procedur w zakresie podnoszenia świadomości integrujących wszystkie 
podmioty; uważa, że taka procedura mogłaby obejmować określanie krajowych 
i europejskich zainteresowanych podmiotów odpowiadających danej dziedzinie polityki 
i rodzajom wniosków oraz próby bezpośredniego włączenia wspomnianych podmiotów w 
proces konsultacji; 

13. uważa, że obecne asymetryczne metody i formy konsultacji nie angażują w odpowiednim 
stopniu wszystkich zainteresowanych podmiotów; zwraca uwagę na niezadowolenie, jakie 
często wyrażają respondenci w odniesieniu do formy i treści kwestionariuszy online; 
sugeruje, że wspólne podejście obejmujące standardową formę udzielania odpowiedzi w 
procedurze konsultacji stanowiłoby ułatwienie dla respondentów, a otrzymane odpowiedzi 
byłyby bardziej szczegółowe i lepiej zorganizowane, obejmowałyby również szereg 
potencjalnych zagadnień i rozwiązań z zakresu polityki poddawanych konsultacji;   

14. wyraża zaniepokojenie faktem, że dokumenty konsultacyjne są coraz bardziej 
skomplikowane i uważa, że należy podjąć starania zmierzające do ich uproszczenia, m.in. 
poprzez stosowanie białych ksiąg, aby pomóc zainteresowanym podmiotom i zachęcić je 
do udzielania odpowiedzi, a jednocześnie zwiększyć ich dostępność dla obywateli;  
wskazuje, że Komisja powinna zbadać, czy możliwe jest przeprowadzenie „testu 
przejrzystości”, aby zagwarantować, że zrozumienie dokumentów konsultacyjnych 
i udzielenie odpowiedzi nie sprawia trudności;  
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15. podkreśla jak ważne dla zabezpieczenia ogólnych celów programu inteligentnych 
regulacji jest zagwarantowanie niezależności i wiarygodności analiz przeprowadzanych 
podczas ocen skutków prowadzonych przez Komisję i przypomina stanowisko Parlamentu 
w tej sprawie, które określono w rezolucji Parlamentu z dnia X maja 2011 r.;  

16. zdecydowanie popiera propozycję, która określa, że w przypadku gdy przepisy wiążą się 
z ponoszeniem kosztów przez przedsiębiorców, należy znaleźć kompensacje kosztów, 
zmniejszając obciążenie prawne w innym miejscu;  uważa, że jest to kluczowy aspekt 
przyszłych programów, który umożliwi zmniejszenie obciążeń i poprawę ram prawnych 
dla przedsiębiorców jako całości;   

17. wzywa Komisję, aby podczas formułowania nowych przepisów zwróciła największą 
uwagę na możliwy wpływ, jaki przepisy te będą miały na małe i średnie przedsiębiorstwa;  
wzywa Komisję, aby zwolniła MŚP ze stosowania przepisów w przypadku, gdy dotykają 
one MŚP w sposób nieproporcjonalny i brak jest niepodważalnych argumentów 
przemawiających za włączeniem wspomnianych MŚP w zakres prawodawstwa; jest 
głęboko przekonany, że przepisy łagodzące mogą mieć pozytywny wpływ na proces 
wdrażania i stosowania przepisów, szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw 
i mikroprzedsiębiorstw; 

18. uważa w związku z tym, że test MŚP przyjęty w programie Small Business Act odgrywa 
kluczową rolę i oczekuje, że Komisja w pełni wykorzysta wspomniany test; podkreśla, że 
Komisja powinna zagwarantować konsekwentne stosowanie testu MŚP we wszystkich 
dyrekcjach generalnych Komisji i zachęca państwa członkowskie do uwzględnienia 
podobnych aspektów w krajowych procesach podejmowania decyzji;  

Uproszczenie i ocena ex-post

19. zwraca uwagę na ponawiane wezwanie do systematycznego uwzględniania 
w dyrektywach wiążącego wymogu nakładającego na państwa członkowskie obowiązek 
sporządzania szczegółowej tabeli korelacji w przypadku transpozycji dyrektyw do 
krajowego systemu prawnego; ponadto podkreśla, że w przypadku braku takich tabel 
korelacji sprawozdania nie powinny być włączane do projektu porządku obrad 
Parlamentu;

20. podkreśla, że zmiana obowiązującego prawa powinna się zawsze odbywać w trybie 
przekształcenia; jednocześnie uznaje i szanuje przysługujące Komisji prawa w zakresie 
procedury legislacyjnej; 

21. z zadowoleniem przyjmuje fakt coraz częstszego stosowania oceny ex-post w odniesieniu 
do wdrożonego prawodawstwa; podkreśla jednak, że ocena taka powinna być stosowana 
w przypadku wszystkich przepisów, nie zaś jedynie w przypadku kluczowych sektorów;  
w związku z tym zauważa, że należy uwzględnić również akty wykonawcze 
i delegowane; wzywa Komisję do rozszerzenia oceny ex-post na wszystkie obszary 
polityki i sugeruje, że stosowanie klauzul wygaśnięcia w celu egzekwowania ocen może 
być przydatnym sposobem na zagwarantowanie, że obowiązujące przepisy są potrzebne 
i proporcjonalne;  

Zapewnianie przewodnictwa i stałej czujności
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22. z zadowoleniem przyjmuje osobiste wsparcie ze strony przewodniczącego Komisji 
Europejskiej w odniesieniu do programu inteligentnych regulacji; uważa, że dość istotne 
jest, aby Komisja sprawowała rzeczywiste polityczne przewodnictwo, aby kwestia ta stała 
się jednym z priorytetów działań politycznych i w związku z tym sugeruje, że program ten 
powinien być przedstawiony jako kluczowa część programu jednego z kolegiów 
komisarzy; zauważa, że Parlament ze swojej strony powinien zbadać metody podniesienia 
znaczenia, które przypisuje się lepszemu stanowieniu prawa w ramach swoich komisji, 
i uważa, że organizowanie posiedzeń międzykomisyjnych, podczas których zajmowano 
by się tą kwestią wymaga dalszego rozważenia; 

23. zobowiązuje się do zachowania czujności podczas kontroli wdrażania programu 
inteligentnych regulacji przez Komisję i oczekuje sprawozdania z postępu prac 
przewidzianego na drugą połowę 2012 r.; 

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji
Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

Uwagi natury ogólnej

Komunikat dotyczący inteligentnych regulacji szczegółowo omawia konkluzje prezydencji 
z wiosennego szczytu Rady Europejskiej w 2007 r. dotyczące odnowionej strategii lizbońskiej 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz Założenia polityczne dla następnej Komisji
przedstawione przez przewodniczącego Komisji J. M. Barroso, w których zasugerowano 
przekształcenie strategii lizbońskiej w strategię UE 2020, gdzie nacisk ma być położony na 
kwestię konkurencyjności i mniejsze obciążenie administracyjne dzięki wprowadzeniu 
inteligentnych regulacji, tak aby rynki służyły ludziom, z wyraźnym ukierunkowaniem na 
konsultacje społeczne, oceny skutków, procedurę komitetową oraz uproszczenie 
obowiązującego prawodawstwa.

Wszystko to można by określić mianem zwyczajnej zmiany wizerunku obecnie 
prowadzonych działań w zakresie lepszego stanowienia prawa, jednak z zadowoleniem należy 
przyjąć fakt umieszczenia wspomnianych kwestii wyżej na liście zadań do wykonania. 
Parlament Europejski wraz z pozostałymi instytucjami europejskimi i z państwami 
członkowskimi muszą teraz podjąć kroki, które zagwarantują, że nabrany w ten sposób 
rozmach nie zostanie wyhamowany oraz że we wszystkich właściwych obszarach działania 
zostaną wzmożone. 

Parlamenty narodowe

Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. zwiększyła się rola, jaką 
w zakresie zagwarantowania poszanowania zasady pomocniczości odgrywają parlamenty 
narodowe. Otrzymano znaczną liczbę uwag i uzasadnionych opinii, jednak wciąż trwają prace 
nad poszczególnymi aspektami wprowadzonej przez traktat zmiany oraz nad jej 
dostosowaniem, szczególnie w odniesieniu do zakresu i treści uwag.

Z uwagi na fakt, że komunikat Komisji w sprawie zasady pomocniczości i proporcjonalności 
obejmuje rok 2009, wspomniana zmiana wprowadzona w traktacie lizbońskim obowiązywała 
przez jeden miesiąc odnośnego okresu. Parlament Europejski otrzymał do tej pory już ponad 
300 opinii parlamentów narodowych i powinien skorzystać z okazji, aby wypowiedzieć się na 
temat skutecznego funkcjonowania systemów działających w Parlamencie w celu 
dostosowania się do wspomnianej zmiany, powinien również wykryć wszelkie 
niedociągnięcia i zaproponować usprawnienia.   

Zmniejszanie obciążeń administracyjnych i zapewnianie prawidłowego wykonania

Bez zwiększenia zaangażowania i podjęcia działań osiągnięcie celu programu zakładającego 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych o 25% do 2012 r. wydaje się wielce 
nieprawdopodobne.  Należy zintensyfikować już podjęte działania i zwiększyć poziom 
ambicji.  Wszystkie zaangażowane podmioty muszą zintensyfikować działania w celu 
realizacji przyjętych założeń, zmierzając nie tylko do obniżenia obciążeń administracyjnych 
o 25%, ale również do zmniejszenia kosztów regulacyjnych w czasie trwania kadencji 
obecnej Komisji, a także po roku 2014.    
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Rozbieżności w interpretacji oraz nadmiernie rygorystyczne wdrażanie prawodawstwa to 
główne kwestie, którymi należy się zająć. Uczynić to powinny przede wszystkim państwa 
członkowskie podczas wdrażania prawodawstwa i jego transpozycji do prawa krajowego, 
jednak kwestią tą powinna się również zająć Komisja, która stoi na straży traktatów. Państwa 
członkowskie powinny być zatem zobowiązane do podania uzasadnienia swojej decyzji 
dotyczącej wprowadzenia w ustawodawstwie krajowym większych wymogów, które 
wykraczają poza normy określone we wdrażanym prawodawstwie UE.

Formułowanie polityki

Składanie wniosków w sprawie przepisów prawnych UE powinno być poprzedzone 
dokładnym etapem przygotowawczym, kiedy to Komisja musi obowiązkowo przedstawić 
białą księgę i przeprowadzić kompleksowe konsultacje z udziałem innych podmiotów, a także 
dokonać oceny wpływu. Zawsze należy brać pod uwagę skutki, jakie przepisy będą miały na 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), gdyż są one bardziej obciążone wymogami prawnymi 
niż większe korporacje.

Uproszczenie i ocena ex-post

Należy po raz kolejny przypomnieć o konieczności sporządzania tabel korelacji podczas 
transpozycji dyrektyw przez państwa członkowskie, a Parlament Europejski powinien jako 
pierwszy wychodzić z zachętą do sporządzania wspomnianych tabel dla każdego aktu 
prawnego.

Program Komisji dotyczący uproszczeń powinien w większym stopniu koncentrować się na 
technice przekształcania i należy zagwarantować nieustannie poddawanie obowiązującego 
prawodawstwa ocenie w celu stwierdzenia czy należy je uprościć lub, w stosownych 
przypadkach, znieść.  

Zapewnianie przewodnictwa i stałej czujności

Od wszystkich instytucji i państw członkowskich wymaga się prawdziwego przewodnictwa 
politycznego w celu wzmocnienia programu inteligentnych regulacji, jednak kluczową rolę 
w zakresie utrzymywania tej kwestii wśród priorytetów działań politycznych odgrywa 
Komisja. Kwestię tę należy zatem powierzyć komisarzowi jako główną część jego programu. 

Jednocześnie Parlament powinien znaleźć sposoby zwiększenia swojego zaangażowania 
w program inteligentnych regulacji, na przykład przez organizację posiedzeń 
międzykomisyjnych. 

Sprawozdanie z postępu prac dotyczące programu inteligentnych regulacji Komisja 
przedstawi w drugiej połowie 2012 r. Parlament musi zapewnić, że będzie uważnie 
monitorował każdy aspekt podejmowanych w tym zakresie działań.


