AKO ĎALEJ PO RÍME
ÚNIA, KTORÁ ZOHRÁVA V ZÁSADNÝCH OTÁZKACH ZÁSADNÚ ÚLOHU A V MENEJ DÔLEŽITÝCH
OTÁZKACH MENEJ DÔLEŽITÚ ÚLOHU

„Áno, som zástancom silnejšej Európy v niektorých oblastiach. Nie som
však za to, aby sme sa samoúčelne snažili o „viac Európy“. Chcem lepšiu
Európu. Európu, ktorá zohráva v zásadných otázkach zásadnú úlohu
a v menej dôležitých otázkach menej dôležitú úlohu. Práve o to sa
budem ako predseda budúcej Komisie usilovať. To znamená, že prestaneme
regulovať každú jednu oblasť a každý aspekt bežného života našich
občanov.“

Jean-Claude Juncker, 19. mája 2014

Junckerova Komisia sa zameriava na desať hlavných politických priorít. To znamená, že koná len tam, kde EÚ
prináša pridanú hodnotu, a ostatné záležitosti necháva na vnútroštátne a miestne orgány.
Nato, aby sa výsledky dosiahli tam, kde sú najviac potrebné, musia inštitúcie EÚ úzko spolupracovať, najmä pokiaľ
ide o legislatívny proces. Preto sme sa zaviazali k tomu, že sa každý rok dohodneme na niekoľkých návrhoch,
ktorými sa v rámci legislatívneho procesu budeme prednostne zaoberať. Tri inštitúcie Európskej únie 13. decembra
2016 po prvý raz v histórii podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách na rok 2017.
Rímska deklarácia:
„Budeme spolupracovať na úrovni, ktorá prinesie skutočnú zmenu, a to tak na úrovni Európskej únie, ako
aj na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, a v duchu dôvery a lojálnej spolupráce medzi členskými
štátmi aj medzi nimi a inštitúciami EÚ v súlade so zásadou subsidiarity. Vytvoríme na rôznych úrovniach
potrebný manévrovací priestor, aby sme posilnili potenciál Európy v oblasti inovácie a rastu. Chceme, aby
Únia zohrávala v zásadných otázkach zásadnú úlohu a v menej dôležitých otázkach menej dôležitú
úlohu. Budeme presadzovať demokratický, efektívny a transparentný proces rozhodovania a dosahovanie
lepších výsledkov.“
Ako sa uvádza v bielej knihe o budúcnosti Európy, príkladom prijímania rozhodnutí na najvhodnejšej úrovni je
reforma predpisov o štátnej pomoci uskutočnená Komisiou, na základe ktorej je 90 % všetkých opatrení štátnej
pomoci v rukách vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov. Zásadná úloha v zásadných otázkach takisto
znamená, že Komisia už nebude rozhodovať o tom, ako majú vyzerať olejničky alebo sprchové hlavice, ale namiesto
toho sa zameria na to, čo môžeme lepšie urobiť spolu než samostatne – ako napríklad riešiť utečeneckú krízu,
zabezpečiť naše vonkajšie hranice alebo viesť boj proti zmene klímy.
Tento prístup tvorí podstatu programu Komisie v oblasti lepšej právnej regulácie, ktorý zároveň zabezpečuje,
že právne predpisy EÚ sa pravidelne skúmajú, aby sa zistilo, či plnia svoj účel. Zastarané predpisy sa potom zrušia.
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Lepšia právna regulácia v číslach, 2015 – 2017
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ĎALŠIE KROKY
Ročné pracovné programy Komisie budú naďalej vychádzať z desiatich priorít Junckerovej Komisie.
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Významný krok vpred, pokiaľ ide o kultúru lepšej právnej regulácie, predstavuje Medziinštitucionálna dohoda medzi
Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva, ktorá nadobudla platnosť v roku 2016.

Tri inštitúcie EÚ (Európska komisia, Európsky parlament a Rada EÚ) teraz lepšie spolupracujú pri plnení legislatívnych
priorít dohodnutých na základe spoločného vyhlásenia o prioritách na rok 2017, ktoré podpísali ich predsedovia. Na
politickej úrovni sa vykonávanie spoločného vyhlásenia bude spoločne a pravidelne sledovať na zasadnutiach predsedov
týchto troch inštitúcií, ktoré sa uskutočnia v marci, júli a novembri 2017.

Počas celého cyklu tvorby politiky
počúvame názory občanov
a zainteresovaných strán – či
už prostredníctvom verejných
konzultácií, platformy regulačnej
vhodnosti REFIT, webového portálu
„Lighten the load“ (Obmedzme
záťaž) alebo prostredníctvom
dialógov s občanmi.

Posúdenia vplyvu sa
teraz môžu robiť nielen
v prvej fáze tvorby politiky,
ale aj pri zmene návrhu
Komisie.

Kvalitu pripravovaných
posúdení vplyvu
zabezpečuje nezávislý
výbor pre kontrolu
regulácie.

Zásada subsidiarity
je posilnená väčším
načúvaním národným
parlamentom. Komisári
doteraz uskutočnili viac ako
400 návštev národných
parlamentov.
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