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Projekt sprawozdania (PE 388.351v01-00)
Bert Doorn
Lepsze stanowienie prawa 2005: stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności –
13. sprawozdanie roczne
(2006/2279(INI))

Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 1
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje powodzenie portalu internetowego „Twój głos w Europie” 
i zachęca Komisję do opracowania dalszych skutecznych sposobów zasięgania opinii 
zainteresowanych stron w sprawie każdego aspektu wniosku legislacyjnego, łącznie z 
oceną wpływu, przed wystąpieniem z tym wnioskiem;

Or. it

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 2
Ustęp 4

4. podkreśla znaczenie właściwych i niezależnych ocen wpływu opartych na szeroko 
zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami i wzywa Komisję do 
dostarczenia wystarczającej liczby scenariuszy i opcji politycznych (w tym 
ewentualnie opcji „niepodejmowania działania”) stanowiących podstawę oszczędnych 
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i trwałych rozwiązań,

Or. it

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 3
Ustęp 12 a (nowy)

12a. popiera wniosek Komisji dotyczący ustanowienia progów mających zastosowanie do 
wszelkich wymogów informacyjnych, ograniczając je w miarę możliwości w 
przypadku MŚP;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 4
Ustęp 14

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 5
Ustęp 16

16. popiera prace Komisji na rzecz sporządzenia wykazu zbędnych obciążeń 
administracyjnych  wynikających z nowego prawodawstwa europejskiego przy 
pomocy włączenia standardowej metody kosztów (SCM) do procedury oceny 
wpływu; uważa, że w zebraniu informacji potrzebnych do zastosowania 
standartowego modelu kosztów niezbędna jest pomoc zainteresowanych stron;
podkreśla fakt, że jakość oceny wpływu musi podlegać kontroli organu 
opracowującego analizy skutków aktów prawnych (IAB), sprawowanej przy pomocy 
ogólnie dostępnych opinii;

Or. it



AM\667705PL.doc 3/4 PE 388.733v01-00

PL

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 6
Ustęp 16 a (nowy)

16a. podkreśla, że Parlament nie będzie rozpatrywał żadnego wniosku legislacyjnego 
Komisji, o ile nie będzie mu towarzyszyła ocena oddziaływania, którą poddano 
niezależnej kontroli, zawierająca ocenę zbędnych obciążeń administracyjnych 
wykonaną przy pomocy standardowej metody kosztów;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 7
Ustęp 16 a (nowy)

16a. uważa, że wartość dodana procedur oceny oddziaływania organu opracowującego 
analizy skutków aktów prawnych (IAB) powinna zostać poddana ocenie przed 
końcem 2008 r.; wzywa Komisję do opracowania w tym celu wskaźników w oparciu 
o doświadczenie organizacji międzynarodowych i państw członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 8
Ustęp 17

17. przyjmuje z zadowoleniem projekt pilotażowy na rzecz zminimalizowania obciążeń 
administracyjnych w budżecie na rok 2007; radzi, aby niezależny panel ekspertów 
zaproponowany ostatnio przez dyrekcję wykonawczą Komisji, skoncentrował się na 
kontroli wdrażania programu działań na rzecz redukcji obciążeń administracyjnych 
w UE;

Or. en

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 9
Ustęp 19 litera b)

b) zainicjowania następnie projektu pilotażowego z udziałem zainteresowanych stron na 
rzecz stosowania metodyki pomiaru podobnej do tej używanej w przypadku oceny 
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wpływu obciążeń wynikających ze zgodności,

Or. it


