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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o lepšej tvorbe právnych predpisov, subsidiarite a proporcionalite a inteligentnej 
regulácii
(2011/2029(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva1,

– so zreteľom na svoju pozíciu z 15. decembra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o iniciatíve občanov2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. februára 2010 o revidovanej rámcovej dohode medzi 
Európskym parlamentom a Komisiou na ďalšie volebné obdobie3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. septembra 2010 o lepšej tvorbe právnych predpisov –
15. výročná správa Európskej komisie podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad 
subsidiarity a proporcionality4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o 26. výročnej správe o kontrole 
uplatňovania práva Európskej únie5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z ... mája 2011 o zabezpečení nezávislých hodnotení 
vplyvu6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z ... júla 2011 o 27. správe o kontrole uplatňovania práva 
EÚ7,

– so zreteľom na Politické usmernenia pre budúcu Komisiu, ktoré predseda Komisie 
predstavil 3. septembra 2009,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Inteligentná regulácia v Európskej únii 
(KOM(2010)0543),

– so zreteľom na správu Komisie o subsidiarite a proporcionalite (17. správa o lepšej tvorbe 
právnych predpisov za rok 2009) (KOM(2010)0547),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Tretie strategické hodnotenie programu 
Lepšia právna regulácia v Európskej únii (KOM(2009)0015),

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie s názvom Znižovanie administratívneho 
zaťaženia v Európskej únii – správa o pokroku za rok 2008 a výhľad na rok 2009 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0480.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0009.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0311.
5 Prijaté texty, P7_TA(2010)0437.
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0XXX.
7 Prijaté texty, P7_TA(2011)0XXX.
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(KOM(2009)0016),

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie s názvom Tretia správa o pokroku 
dosiahnutom v stratégii na zjednodušenie regulačného prostredia (KOM(2009)0017),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný program na zníženie 
administratívneho zaťaženia v EÚ – Plány na zníženie zaťaženia v jednotlivých 
odvetviach a opatrenia na rok 2009 (KOM(2009)0544),

– so zreteľom na správu Skupiny nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni 
pre oblasť administratívnej záťaže zo 17. septembra 2009,

– so zreteľom na závery Rady pre konkurencieschopnosť z ... mája 2011 o inteligentnej 
regulácii,

– so zreteľom na správu s názvom Inteligentná regulácia: čistejšia, spravodlivejšia 
a konkurencieschopnejšia EÚ (Smart Regulation: A cleaner, fairer and more competitive 
EU), ktorú v roku 2010 predložili vlády Dánska, Holandska a Spojeného kráľovstva,

– so zreteľom na brožúru s názvom Zvoľme si rast – prečo potrebujeme reformu 
na uvoľnenie potenciálu Európy (Let’s choose growth – Why we need reform to unlock 
Europe’s potential), ktorú v roku 2011 uverejnila vláda Spojeného kráľovstva,

– so zreteľom na list deviatich hláv štátov a predsedov vlád členských štátov z 18. marca 
2011 adresovaný predsedom Rady a Komisie o podpore rastu Európy,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2011),

A. keďže agenda inteligentnej regulácie bola predstavená ako súčasť stratégie EÚ 2020, 
ktorej cieľom je do roku 2020 dosiahnuť „inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“, a to 
predovšetkým tak, že sa zníži administratívne zaťaženie podnikov zabezpečením vyššej 
kvality existujúcich právnych predpisov EÚ a ich zjednodušením,

B. keďže správne uplatňovanie zásady subsidiarity a proporcionality je nevyhnutné na to, aby 
sa zaistilo riadne fungovanie Európskej únie, aby činnosti jej inštitúcií mohli spĺňať 
očakávania jej občanov, podnikov pôsobiacich na vnútornom trhu a orgánov štátnej 
a miestnej správy, ako aj na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie 
k občanom,

C. keďže problematiku inteligentnej regulácie treba posudzovať nielen v súvislosti 
s legislatívnym programom Komisie, ale tiež v širšom kontexte, a to v súvislosti 
s pokračujúcim vykonávaním nových prvkov zavedených Lisabonskou zmluvou, ktoré sa 
dotýkajú legislatívnych postupov,

D. keďže Lisabonská zmluva sa usiluje o vyváženosť právomocí medzi európskymi 
inštitúciami a Parlamentu priznáva rovnocenné postavenie s Radou, pokiaľ ide o tvorbu 
práva v rámci riadneho legislatívneho postupu,
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E. keďže konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami, najmä s malými a strednými 
podnikmi (MSP), majú zásadný význam pri príprave návrhov právnych predpisov vrátane 
posudzovania ich vplyvu,

F. keďže cieľom programu zameraného na zníženie administratívneho zaťaženia 
vyplývajúceho z právnych predpisov Európskej únie, ktorý sa začal realizovať v roku 
2005, je znížiť toto zaťaženie o 25 % do roku 2012, čo by sa rovnalo zvýšeniu HDP 
o 1,4 %, 

G. keďže hoci Komisia navrhla opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia nad rámec 
cieľovej hodnoty, Parlament a Rada musia ešte predtým prijať opatrenia, ktoré sa budú 
na dosiahnutí cieľa 25 % podieľať približne štvrtinou,

H. keďže jedným z kľúčových prvkov tohto programu je referenčné meranie 
administratívnych nákladov založené na štandardnom nákladovom modeli,

I. keďže použitie postupov prepracovania a kodifikácie na zjednodušenie a kodifikáciu 
existujúcich právnych predpisov zabezpečuje väčšiu jasnosť a konzistentnosť vykonaných 
zmien,

J. keďže je nesmierne dôležité, aby členské štáty vykonávali smernice Európskej únie 
správne a včas, a keďže neustále dochádza k problému tzv. pozlacovania právnych 
predpisov (gold-plating), t. j. k začleňovaniu povinností, ktoré presahujú požiadavky 
európskeho práva,

K. keďže rozdiely vyplývajúce z nerovnakého vykonávania predstavujú pre efektívne 
a účinné fungovanie jednotného trhu veľké problémy, v dôsledku čoho sa tvorí skupina 
troch kategórií členských štátov, a to štáty s nesprávnym vykonávaním, štáty s neúplným 
vykonávaním a štáty s nepresným vykonávaním, čo vedie k znevýhodneniu európskych 
podnikov a spotrebiteľov na úkor ďalšieho rastu,

L. keďže v rámci iniciatívy Small Business Act bol zavedený test MSP, no dosiaľ sa použil 
len v menšinovom počte možných prípadov,

M. keďže podpredseda Komisie Maroš Šefčovič vyjadril počas výmeny názorov, ktorá sa 
uskutočnila 27. januára 2011 na schôdzi Výboru pre právne veci, pevné odhodlanie 
presadzovať agendu inteligentnej regulácie,

Všeobecné poznámky

1. zdôrazňuje, že je bezpodmienečne nevyhnutné vytvárať jednoduché a jasné právne 
predpisy, ktoré budú prístupné a ľahko zrozumiteľné;

2. kladie veľký dôraz na to, že je potrebné, aby agenda inteligentnej regulácie bola 
kľúčovým faktorom každej fázy legislatívneho procesu, a to od pôvodnej formulácie až 
po vykonávanie a hodnotenie;

3. poukazuje na to, že všetci európski inštitucionálni aktéri zohrávajú úlohu pri presadzovaní 
lepšej tvorby práva a plnení tohto záväzku, a to v súlade so zásadami a usmerneniami 
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uvedenými v agende inteligentnej regulácie a Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva; domnieva sa, že všetky zúčastnené strany by mali preukázať nové 
odhodlanie dodržiavať tieto zásady;

4. naliehavo vyzýva nadchádzajúce predsedníctva a Komisiu, aby uviedli do pohybu proces 
opätovných rokovaní o Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva; v tejto 
súvislosti upozorňuje na príslušné odseky svojho uznesenia z 9. februára 2010 o rámcovej 
dohode o vzťahoch medzi Parlamentom a Komisiou, najmä na spoločný záväzok oboch 
inštitúcií dohodnúť sa na kľúčových zmenách v príprave budúcich rokovaní s Radou 
ministrov týkajúcich sa úpravy Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva podľa 
nových ustanovení Lisabonskej zmluvy;

Zníženie administratívneho zaťaženia a zabezpečenie riadneho vykonávania

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v rámci programu na zníženie administratívneho 
zaťaženia sa možno nepodarí dosiahnuť cieľ zníženia tohto zaťaženia o 25 % do roku 
2012, a to sčasti pre neochotu Parlamentu alebo Rady posúdiť a schváliť navrhované 
opatrenia; v tejto súvislosti poznamenáva, aké dôležité je intenzívnejšie využívanie 
zrýchlených postupov na prijatie týchto návrhov; zaväzuje sa, že urýchlene posúdi 
legislatívne návrhy súvisiace s týmito opatreniami, a vyzýva Radu, aby vynaložila všetko 
úsilie s cieľom zabezpečiť prijatie zníženia administratívneho zaťaženia, ktoré sa určilo 
v programe; 

6. nabáda Skupinu nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť 
administratívnej záťaže, aby nadviazala dialóg s MSP z celej Európy s cieľom 
identifikovať prekážky, ktoré im najčastejšie bránia v obchodovaní s inými členskými 
štátmi na jednotnom trhu, a aby navrhla opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie týchto 
prekážok rýchlejšieho rastu;

7. zdôrazňuje, že je potrebné, aby program pokračoval aj po roku 2012, a vzťahoval sa teda 
na funkčné obdobie súčasnej Komisie, pričom by mal mať ambicióznejší cieľ a rozšírenú 
náplň, aby mohol presiahnuť rámec bežného administratívneho zaťaženia a riešiť otázky 
súvisiace s regulačným zaťažením a nákladmi vyplývajúcimi z právnych predpisov EÚ 
ako takých vrátane regulačných „nepríjemností“; 

8. upozorňuje, že pre úspešnosť súčasných a budúcich programov na zníženie zaťaženia je 
nevyhnutná aktívna spolupráca Komisie s členskými štátmi, aby sa tak zabránilo odlišným 
výkladom a tzv. pozlacovaniu právnych predpisov (doplnenie prísnejších požiadaviek 
do vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov, ktoré nie sú odvodené od práva 
EÚ);

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby do požiadaviek na poskytovanie správ začlenili viac 
informácií v nadväznosti na vykonanie osobitných právnych predpisov s cieľom riešiť 
problém tzv. pozlacovania právnych predpisov; domnieva sa, že rozdiely možno výrazne 
znížiť, ak sa bude od členských štátov požadovať poskytovanie odôvodnených stanovísk, 
v ktorých vysvetlia svoje rozhodnutie presiahnuť rámec noriem stanovených 
v smerniciach, ktoré vykonávajú; 

10. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala v realizovaní opatrení v rámci odvetvových 
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plánov na znižovanie administratívneho zaťaženia; 

Formulácia politiky

11. vyzýva Komisiu, aby lepšie využívala biele knihy, v ktorých sa na zváženie predkladajú 
predbežné legislatívne návrhy; domnieva sa, že by sa tým znížil častý výskyt prípadov, 
keď návrhy musia byť počas legislatívneho procesu významným spôsobom, ak nie 
celkovo, zrevidované; ďalej sa domnieva, že by to prispelo k hodnoteniu proporcionality 
navrhovaných právnych predpisov, ktoré je často zložité, keď sú vo forme zelenej knihy 
najprv predkladané len predbežné návrhy;

12. víta odhodlanie Komisie preskúmať svoj konzultačný postup a podporuje prijaté 
rozhodnutie predĺžiť minimálne obdobie konzultácií na 12 týždňov; zdôrazňuje však 
potrebu lepšieho zapojenia všetkých zúčastnených strán a domnieva sa, že Komisia by 
mohla preskúmať metódy zavedenia všeobecných postupov zvyšovania povedomia; 
domnieva sa, že takýto postup by mohol zahŕňať určenie národných a európskych 
zúčastnených strán prejavujúcich záujem o príslušné oblasti politiky a návrhy, a úsilie 
o ich priame zapojenie do konzultačného procesu;

13. domnieva sa, že súčasné asymetrické metódy a formy konzultácie nepodporujú získanie 
odpovedí od všetkých zúčastnených strán; konštatuje nespokojnosť, ktorú často vyjadrujú 
respondenti, pokiaľ ide o formu a obsah on-line dotazníkov; pripomína, že spoločný 
prístup zahŕňajúci štandardnú formu odpovedí na konzultácie by respondentom uľahčil 
prácu a podporil by získavanie podrobnejšieho a logickejšieho výberu odpovedí, ktoré by 
zahŕňali širokú paletu prípadných politických otázok a možností, o ktorých sa konzultuje;

14. vyjadruje znepokojenie nad rastúcou zložitosťou konzultačných dokumentov a domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť úsilie vrátane intenzívnejšieho využívania bielych kníh 
s cieľom zjednodušiť ich, a tým podporiť získavanie odpovedí od príslušných 
zúčastnených strán a súčasne zvýšiť ich dostupnosť pre občanov; navrhuje, aby Komisia 
preskúmala možnosť zavedenia testu zrozumiteľnosti s cieľom zabezpečiť, aby 
konzultačné dokumenty boli ľahko zrozumiteľné a dalo sa na ne ľahko odpovedať;

15. zdôrazňuje význam zaručenia nezávislosti a dôveryhodnosti analýz vykonávaných 
v hodnoteniach vplyvu Komisie s cieľom zabezpečiť plnenie celkových cieľov agendy 
inteligentnej regulácie a pripomína pozíciu Parlamentu k tejto otázke, ktorá je uvedená 
v uznesení z ... mája 2011; 

16. dôrazne podporuje návrh, aby sa v prípadoch, keď nové právne predpisy nútia podniky 
k ďalším nákladom, určili rovnocenné kompenzácie nákladov, ktoré znížia regulačné 
zaťaženie na inom mieste; považuje to za kľúčový aspekt budúcich programov, ktoré 
znížia zaťaženie a zlepšia regulačný rámec pre podniky ako celok; 

17. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri formulovaní nových právnych predpisov prikladala čo 
najväčšiu dôležitosť ich možnému vplyvu na MSP; vyzýva Komisiu, aby sa usilovala 
vyňať MSP z regulácie v prípadoch, keď by predpisy na ne mali neprimeraný vplyv a kde 
neexistuje žiadny závažný dôvod na ich zahrnutie do rozsahu pôsobnosti právnych 
predpisov; je pevne presvedčený, že takéto zmierňujúce ustanovenia môžu mať pozitívny 
vplyv na vykonávanie a použiteľnosť právnej regulácie, predovšetkým v prípade MSP; 
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18. domnieva sa v tejto súvislosti, že test MSP prijatý v rámci iniciatívy Small Business Act 
zohráva kľúčovú úlohu, a očakáva, že Komisia ho v plnej miere využije; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby Komisia zabezpečila konzistentné uplatňovanie testu MSP medzi všetkými 
riaditeľstvami Komisie, a nabáda členské štáty, aby podobné úvahy zahrnuli do svojich 
národných rozhodovacích postupov;

Zjednodušenie a hodnotenie ex post

19. poukazuje na svoju opakovanú výzvu, aby smernice systematicky obsahovali záväznú 
požiadavku, aby členské štáty pri transpozícii smerníc do vnútroštátneho právneho 
systému vypracúvali podrobné tabuľky zhody; okrem toho zdôrazňuje svoj postoj, že 
správy by nemali byť zahrnuté do návrhu programu plenárnej schôdze, pokiaľ nebudú 
takéto tabuľky zhody k dispozícii;

20. zdôrazňuje, že zmena a doplnenie právnych predpisov by sa vždy mali vykonávať 
prostredníctvom techniky prepracovania; súčasne uznáva a rešpektuje práva Komisie 
v legislatívnom procese; 

21. víta širšie využívanie hodnotenia ex post týkajúceho sa vykonávaných právnych 
predpisov; zdôrazňuje však, že takéto hodnotenie by sa malo používať v prípade všetkých 
právnych predpisov, a nielen v prípade kľúčových odvetví; poznamenáva v tejto 
súvislosti, že do úvahy by sa mali vziať aj vykonávacie a delegované akty; vyzýva 
Komisiu, aby rozšírila hodnotenie ex post na všetky oblasti politiky, a poukazuje na to, že 
doložky o skončení platnosti na posilnenie preskúmania môžu byť užitočným 
prostriedkom na zaručenie toho, aby právne predpisy, ktoré sú stále platné, boli potrebné 
a primerané;

Zabezpečenie vedúcej úlohy a neustála obozretnosť

22. víta podporu, ktorú agende inteligentnej regulácie osobne vyjadril predseda Komisie; 
považuje túto otázku za dostatočne dôležitú, aby sa v záujme zachovania jej vysokej 
priority v politickej agende od Komisie požadovalo zaujatie skutočne vedúcej politickej 
úlohy, a v tejto súvislosti navrhuje, aby bola agenda predložená ako kľúčová súčasť 
portfólia na jednom z kolégií komisárov; konštatuje, že samotný Parlament by mal 
preskúmať metódy zamerané na zvýšenie významu prikladaného lepšej tvorbe práva 
v rámci svojich výborov, a domnieva sa, že by sa malo ďalej posúdiť využívanie 
medzivýborových schôdzí v záujme riešenia tejto otázky;

23  zaväzuje sa, že bude naďalej obozretne sledovať, ako Komisia vykonáva agendu 
inteligentnej regulácie, a so záujmom očakáva správu o pokroku, ktorá má byť predložená 
v druhej polovici roka 2012; 

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným 
parlamentom
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecné poznámky

Oznámenie o inteligentnej regulácii rozvíja závery predsedníctva Európskej rady 
zo zasadnutia v januári 2007 o obnovenej lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť 
a Politické usmernenia pre budúcu Komisiu, ktoré predložil predseda Komisie Barroso 
a v ktorých sa navrhuje transformovať lisabonskú stratégiu na stratégiu EÚ 2020, pričom 
cieľom týchto dokumentov bolo zdôrazniť konkurencieschopnosť a nižšie administratívne 
zaťaženie prostredníctvom inteligentnej regulácie, aby trhy pracovali pre ľudí, s jasným 
zameraním na verejné konzultácie, hodnotenia vplyvu, komitológiu a zjednodušenie 
existujúcich právnych predpisov.

Zatiaľ čo o všetkých týchto krokoch by sa pri zbežnom pohľade dalo povedať, že existujúcu 
agendu lepšej regulácie jednoducho stavajú do nového svetla, treba privítať zaradenie týchto 
otázok na poprednejšie miesto v rámci agendy, pričom Parlament musí teraz spolu 
s ostatnými európskymi inštitúciami a členskými štátmi splniť svoju úlohu a zabezpečiť 
zachovanie nadobudnutej dynamiky a zintenzívnenie činností vo všetkých príslušných 
oblastiach. 

Národné parlamenty

Od 1. decembra 2009 po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy zohrávajú národné 
parlamenty pri zabezpečovaní dodržiavania zásady subsidiarity významnejšiu úlohu. Zatiaľ čo 
dosiaľ bolo prijaté značné množstvo príspevkov a odôvodnených stanovísk, konkrétne 
podmienky tohto inovačného prvku, najmä rozsah a obsah príspevkov, sa stále vypracúvajú 
a upravujú.

Keďže oznámenie Komisie o subsidiarite a proporcionalite sa vzťahuje na rok 2009, táto 
inovácia vyplývajúca z Lisabonskej zmluvy platila teda len jeden mesiac daného obdobia. 
Parlament však dosiaľ dostal viac ako 300 písomných podaní národných parlamentov a bolo 
by vhodné, aby túto príležitosť využil a vyjadril sa k účinnému fungovaniu systémov 
zavedených v Parlamente s cieľom vyhovieť požiadavkám tejto inovácie a určiť nedostatky 
a navrhnúť zlepšenia.  

Znižovanie administratívneho zaťaženia a zabezpečenie riadneho vykonávania

Zdá sa veľmi nepravdepodobné, že sa cieľ programu, t. j. znížiť administratívne zaťaženie 
o 25 % do roku 2012, dosiahne bez väčšieho odhodlania a konania. Opatrenia, ktoré už boli 
prijaté, sa preto musia posilniť a ambície zdvojnásobiť. Všetky zúčastnené strany musia svoje 
úsilie zintenzívniť, a to nielen v záujme dosiahnutia cieľa 25 %, ale aj v záujme ďalšieho 
zníženia regulačných nákladov v priebehu funkčného obdobia tejto Komisie a samozrejme aj 
v období po roku 2014. 

Rozdielnosti vo výklade a tzv. pozlacovanie právnych predpisov sú závažnými problémami, 
ktoré treba riešiť, k čomu musia pristúpiť hlavne samotné členské štáty pri vykonávaní 
a transpozícii právnych predpisov do svojho vnútroštátneho práva, ale aj Komisia v rámci 
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svojej úlohy strážkyne zmlúv. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby 
zdôvodnili svoje rozhodnutie zaviesť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov prísnejšie 
požiadavky, ktoré presahujú rámec noriem stanovených v právnych predpisoch EÚ, ktoré 
vykonávajú. 

Formulácia politiky

Návrhom právnych predpisov EÚ by mala predchádzať dôkladná prípravná fáza, v rámci 
ktorej by malo byť povinné, aby Komisia predložila bielu knihu a uskutočnili sa komplexné 
a všeobecné konzultácie a hodnotenia vplyvu. Vždy sa pritom musí zvážiť vplyv na malé 
a stredné podniky (MSP), ktoré sú regulačnými požiadavkami zasiahnuté viac ako veľké 
spoločnosti.

Zjednodušenie a hodnotenie ex post

Znovu treba zdôrazniť, že transpozíciu smerníc členskými štátmi musia nevyhnutne 
sprevádzať tabuľky zhody, pričom Parlament by mal byť inovatívny pri navrhovaní stimulov, 
ktoré prispejú k dosiahnutiu tohto cieľa pri každom jednom právnom predpise.

Program Komisie na zjednodušenie by sa mal viac zamerať na techniku prepracovania a je 
dôležité, aby sa zabezpečilo neustále posudzovanie existujúcich právnych predpisov s cieľom 
zistiť, či by sa mali zjednodušiť alebo prípadne zrušiť.

Zabezpečenie vedúcej úlohy a neustála obozretnosť

Je nevyhnutné, aby sa všetky inštitúcie a členské štáty ujali skutočne vedúcej politickej úlohy 
a posilnili tak agendu inteligentnej regulácie, pričom však Komisia zohráva kľúčovú úlohu pri 
udržaní tejto otázky medzi hlavnými bodmi politickej agendy. Riešením tejto otázky ako 
hlavnej súčasti portfólia by mal byť preto poverený komisár. 

Parlament by mal zároveň preskúmať spôsoby, ako zvýšiť odhodlanie presadzovať 
inteligentnú reguláciu, napr. využívaním medzivýborových schôdzí.

Komisia predloží správu o pokroku v oblasti agendy inteligentnej regulácie v druhej polovici 
roka 2012. Parlament musí zabezpečiť dôsledné sledovanie každého aspektu tejto oblasti.


