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Amendement  1 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

3. is ingenomen met de start van de 

onderhandelingen over een nieuw 

interinstitutioneel akkoord over beter 

wetgeven; is van mening dat dit moet 

leiden tot een hogere kwaliteit van de 

wetteksten van de Commissie, een 

verbetering van haar effectbeoordeling van 

ontwerpwetgeving, waaronder 

economische, sociale, milieu- en kmo-

gerelateerde effectbeoordelingen, en, in 

voorkomend geval, het gebruik van 

verordeningen in plaats van richtlijnen 

overeenkomstig de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid; verwacht 

van de Commissie dat zij de twee takken 

van de wetgevende autoriteit gelijk 

behandelt wat betreft de informatie en 

documentatie die in de loop van de 

wetgevingsprocedure ter beschikking 

worden gesteld; verlangt een grotere inzet 

voor het waarborgen van een passende 

interinstitutionele raadpleging, voor een 

volledige follow-up van de voorstellen en 

aanbevelingen van het Parlement, en voor 

het overleggen van gedetailleerde 

rechtvaardigingen voor iedere 

voorgenomen intrekking; herinnert eraan 

dat de meerjarige programmering, die door 

de drie instellingen wordt 

3. neemt kennis van de start van de 

onderhandelingen over een nieuw 

interinstitutioneel akkoord over beter 

wetgeven en van de doelstelling om te 

komen tot een hogere kwaliteit van de 

wetteksten van de Commissie, een 

verbetering van haar effectbeoordeling van 

ontwerpwetgeving, waaronder 

economische, sociale, milieu- 

effectbeoordelingen; verwacht van de 

Commissie dat zij de twee takken van de 

wetgevende autoriteit gelijk behandelt wat 

betreft de informatie en documentatie die 

in de loop van de wetgevingsprocedure ter 

beschikking worden gesteld; verlangt een 

grotere inzet voor het waarborgen van een 

passende interinstitutionele raadpleging, 

voor een volledige follow-up van de 

voorstellen en aanbevelingen van het 

Parlement, en voor het overleggen van 

gedetailleerde rechtvaardigingen voor 

iedere voorgenomen intrekking; herinnert 

eraan dat de meerjarige programmering, 

die door de drie instellingen wordt 

overeengekomen, een kader moet bieden 

voor het jaarlijkse werkprogramma en de 

basis moet vormen voor de discussies over 

het specifieke jaarlijkse werkprogramma; 

herinnert aan zijn standpunt dat betere 
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overeengekomen, een kader moet bieden 

voor het jaarlijkse werkprogramma en de 

basis moet vormen voor de discussies over 

het specifieke jaarlijkse werkprogramma; 

herinnert aan zijn standpunt dat betere 

regelgeving niet mag worden beschouwd 

als een instrument om beleidsterreinen die 

binnen het kader van de bevoegdheden van 

de EU vallen prioriteit te ontnemen, en dat 

politieke besluiten die zijn genomen binnen 

het democratisch besluitvormingsproces 

zwaarder moeten wegen dan technische 

beoordelingen; 

regelgeving niet mag worden beschouwd 

als een instrument om beleidsterreinen die 

binnen het kader van de bevoegdheden van 

de EU vallen prioriteit te ontnemen, en dat 

politieke besluiten die zijn genomen binnen 

het democratisch besluitvormingsproces 

zwaarder moeten wegen dan technische 

beoordelingen; 

Or. en 



 

AM\1072783NL.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  
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 B8-0663/2015 } RC1/Am. 2 

Amendement  2 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. vraagt de Commissie de coherentie van 

haar wetgevingsprogramma te blijven 

verbeteren en de onafhankelijke 

effectbeoordeling van ontwerpwetgeving 

te versterken, onder meer via een kmo-test 

en een concurrentievermogentest, 

aangezien deze maatregelen kunnen 

bijdragen aan het verminderen van 

administratieve rompslomp op alle niveaus 

– Europees, nationaal en regionaal – en 

voor alle economische actoren en burgers 

in hun dagelijks leven, en zo de schepping 

van banen kunnen stimuleren, waarbij 

sociale en milieugerelateerde normen in 

acht worden genomen; is van mening dat 

kmo's en micro-ondernemingen niet gebukt 

mogen gaan onder onnodige lasten bij de 

uitvoering van wetgeving en de naleving 

van normen; verzoekt de Commissie 

maximale vereenvoudiging na te streven 

en, voor zover mogelijk, volledige 

gebruikmaking van digitale oplossingen te 

bevorderen, zodat de uitvoering van EU-

regelgeving gemakkelijker wordt; is van 

mening dat richtlijnen en verordeningen, 

wanneer zij ongeschikt blijken voor kleine 

bedrijven, wellicht moeten worden herzien 

om te waarborgen dat kmo's niet worden 

4. vraagt de Commissie de coherentie van 

haar wetgevingsprogramma te blijven 

verbeteren en bij te dragen aan het 

verminderen van onnodige administratieve 

lasten op alle niveaus – Europees, 

nationaal en regionaal – en voor alle 

economische actoren en burgers in hun 

dagelijks leven, en zo de schepping van 

banen kunnen stimuleren, waarbij sociale 

en milieugerelateerde normen in acht 

worden genomen; is van mening dat kmo's 

en micro-ondernemingen niet gebukt 

mogen gaan onder onnodige lasten bij de 

uitvoering van wetgeving en de naleving 

van normen; verzoekt de Commissie 

maximale vereenvoudiging na te streven 

en, voor zover mogelijk, volledige 

gebruikmaking van digitale oplossingen te 

bevorderen, zodat de uitvoering van EU-

regelgeving gemakkelijker wordt; is van 

mening dat richtlijnen en verordeningen, 

wanneer zij ongeschikt blijken voor kleine 

bedrijven, wellicht moeten worden herzien 

om te waarborgen dat kmo's niet worden 

belast; is het ermee eens na te denken over 

aangepaste regelingen en vereenvoudigde 

regels voor kmo's en over mogelijke 

uitzonderingen voor micro-



 

AM\1072783NL.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

belast; pleit ervoor dat micro-

ondernemingen in de mate van het 

mogelijke worden vrijgesteld van 

belastende wetgeving, in het bijzonder 

zodat nieuwe start-ups en ondernemers 

worden aangemoedigd; 

ondernemingen, indien vaststaat dat 

daarmee de doelmatigheid van de 

wetgeving niet afneemt en dat de 

vrijstellingen of vereenvoudigingen niet 

tot versnippering van de interne markt 

leiden of de toegang tot die markt 

bemoeilijken;  

Or. en 
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Amendement  3 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. verwacht van de Commissie dat zij, in 

het kader van het programma voor gezonde 

en resultaatgerichte regelgeving (REFIT), 

een lijst indient van wetten en voorstellen 

die moeten worden herzien of ingetrokken 

indien deze niet langer adequaat lijken te 

zijn of geen Europese meerwaarde meer 

lijken te hebben, en indien zij verouderd 

zijn of het aanvankelijke doel niet meer 

dienen; benadrukt echter dat REFIT niet 

mag worden gebruikt als een voorwendsel 

om de ambities te verlagen met betrekking 

tot zaken die van vitaal belang zijn, noch 

om te dereguleren of om maatschappelijke 

en milieugerelateerde normen omlaag te 

brengen; meent dat vereenvoudiging over 

kwaliteit gaat en niet over kwantitatieve 

doelstellingen; neemt kennis van het 

streven naar een verlaging van de 

administratieve en bureaucratische lasten 

en de daaraan verbonden kosten van 

nieuwe voorstellen voor de volledige 

beleidscyclus, waaronder de omzetting, 

uitvoering en naleving; pleit voor 

aanzienlijke verlagingen met het doel 

betere omstandigheden te creëren voor het 

scheppen van nieuwe banen, het in Europa 

behouden van bestaande banen en het 

5. verwacht van de Commissie dat zij, in 

het kader van het programma voor gezonde 

en resultaatgerichte regelgeving (REFIT), 

een lijst indient van wetten en voorstellen 

die moeten worden herzien of ingetrokken 

indien deze niet langer adequaat lijken te 

zijn of geen Europese meerwaarde meer 

lijken te hebben, en indien zij verouderd 

zijn of het aanvankelijke doel niet meer 

dienen; benadrukt echter dat REFIT niet 

mag worden gebruikt als een voorwendsel 

om de ambities te verlagen met betrekking 

tot zaken die van vitaal belang zijn, noch 

om te dereguleren of om maatschappelijke 

en milieugerelateerde normen omlaag te 

brengen; is van oordeel dat meer kwaliteit, 

transparantie, billijkheid en eenvoud van 

wetgeving belangrijk zijn voor kmo's en 

burgers; spoort de Commissie aan aan te 

geven dat zij bereid is zich in te zetten 

voor daadwerkelijk betere regelgeving en 

niet uitsluitend deregulering; is van 

oordeel dat het niet minder, maar 

verbeterde milieu- en sociale normen zijn 

die zullen bijdragen tot het doel betere 

omstandigheden te creëren voor het 

scheppen van nieuwe banen, het in Europa 

behouden van bestaande banen en het 
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terughalen van banen uit andere gebieden, 

om zo het concurrentievermogen en 

duurzame groei te stimuleren; 

terughalen van banen uit andere gebieden, 

om zo het concurrentievermogen en 

duurzame groei te stimuleren; 

Or. en 
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Amendement  4 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

46. is ingenomen met de publicatie van een 

nieuw pakket voor fiscaal beleid, en 

verzoekt de Commissie de ambitie te laten 

zien om te zorgen voor een eerlijk 

belastingstelsel dat gebaseerd is op het 

beginsel dat belastingen moeten worden 

betaald in het land waar de winst wordt 

gemaakt, waarbij verstoring van de interne 

markt en oneerlijke concurrentie worden 

vermeden; 

46. is ingenomen met de publicatie van een 

nieuw pakket voor fiscaal beleid, als een 

eerste stap, en verzoekt de Commissie de 

ambitie te laten zien om te zorgen voor een 

eerlijk belastingstelsel dat gebaseerd is op 

het beginsel dat belastingen moeten 

worden betaald in het land waar de winst 

wordt gemaakt, waarbij verstoring van de 

interne markt en oneerlijke concurrentie 

worden vermeden; dringt aan op 

verplichte, publieke landenspecifieke 

verslaglegging voor multinationale 

bedrijven; verzoekt de Commissie 

wetgeving te ontwikkelen met een definitie 

van economische substantie en 

permanente vestiging, en regels op te 

stellen voor de behandeling van O&O en, 

met name, octrooiboxen; 

Or. en 

 

 


