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Ändringsförslag  1 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar att 

förhandlingar om ett nytt interinstitutionellt 

avtal om bättre lagstiftning har inletts. 

Parlamentet anser att detta skulle leda till 

att kvaliteten på kommissionen 

lagberedningsarbete förbättras, att dess 

konsekvensbedömningar av lagförslagen 

förstärks, också när det gäller 

bedömningar av konsekvenserna i 

ekonomiskt och socialt hänseende samt för 

miljön och de små och medelstora 

företagen, och där så är lämpligt, att 

förordningar används hellre än direktiv, i 

enlighet med subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna. Parlamentet 

förväntar sig att kommissionen behandlar 

de två grenarna av den lagstiftande 

myndigheten lika med avseende på den 

information och dokumentation som 

tillhandahålls under 

lagstiftningsförfarandet. Parlamentet 

förväntar sig ett starkare åtagande för att 

säkerställa ett lämpligt interinstitutionellt 

samråd och en fullständig uppföljning av 

parlamentets förslag och 

rekommendationer, samt att det 

tillhandahålls detaljerade motiveringar för 

varje planerat tillbakadragande. 

Parlamentet påminner om att den fleråriga 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

förhandlingar om ett nytt interinstitutionellt 

avtal om bättre lagstiftning har inletts, med 

syfte att kvalitetsförbättra kommissionens 

lagberedningsarbete och förstärka dess 

konsekvensbedömningar av lagförslagen, 

också när det gäller bedömningar av 

konsekvenserna i ekonomiskt och socialt 

hänseende samt för miljön. Parlamentet 

förväntar sig att kommissionen behandlar 

de två grenarna av den lagstiftande 

myndigheten lika med avseende på den 

information och dokumentation som 

tillhandahålls under 

lagstiftningsförfarandet. Parlamentet 

förväntar sig ett starkare åtagande för att 

säkerställa ett lämpligt interinstitutionellt 

samråd och en fullständig uppföljning av 

parlamentets förslag och 

rekommendationer, samt att det 

tillhandahålls detaljerade motiveringar för 

varje planerat tillbakadragande. 

Parlamentet påminner om att den fleråriga 

planeringen, som de tre institutionerna har 

kommit överens om, bör utgöra ramen för 

det årliga arbetsprogrammet och ligga till 

grund för diskussioner om det specifika 

årliga arbetsprogrammet. Parlamentet 

erinrar om sin uppfattning att bättre 
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planeringen, som de tre institutionerna har 

kommit överens om, bör utgöra ramen för 

det årliga arbetsprogrammet och ligga till 

grund för diskussioner om det specifika 

årliga arbetsprogrammet. Parlamentet 

erinrar om sin uppfattning att bättre 

lagstiftning inte bör ses som ett verktyg för 

nedprioritering av områden som faller 

inom EU:s behörighetsområde, och att 

politiska beslut ska tillmätas större vikt än 

tekniska bedömningar. 

lagstiftning inte bör ses som ett verktyg för 

nedprioritering av områden som faller 

inom EU:s behörighetsområde, och att 

politiska beslut ska tillmätas större vikt än 

tekniska bedömningar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att göra sitt 

lagstiftningsprogram mer konsekvent och 

att stärka den oberoende 

konsekvensbedömningen av lagförslagen, 

inbegripet ett test för små och medelstora 

företag och ett konkurrenskraftstest. 

Dessa åtgärder kommer att bidra till att 

minska byråkratin på alla nivåer – på EU-

nivå och på nationell och regional nivå – 

och för alla ekonomiska aktörer och 

medborgare i deras dagliga liv, och därmed 

bidra till att främja skapandet av 

sysselsättning, med samtidig respekt för 

sociala normer och miljönormer. 

Parlamentet anser att det inte bör bli 

onödigt betungande för små och 

medelstora företag jämte mikroföretag att 

genomföra lagstiftningen och följa 

normerna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att sträva efter maximal 

förenkling och, alltid när så är möjligt, i 

full utsträckning använda digitala lösningar 

för att det ska bli lättare att genomföra 

EU:s bestämmelser. Parlamentet anser att 

om direktiv och förordningar visar sig 

olämpliga för småföretag kan de behöva 

ses över så att små och medelstora företag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att göra sitt 

lagstiftningsprogram mer konsekvent och 

att minska onödiga administrativa bördor 

på alla nivåer – på EU-nivå och på 

nationell och regional nivå – och för alla 

ekonomiska aktörer och medborgare i 

deras dagliga liv, och därmed bidra till att 

främja skapandet av sysselsättning, med 

samtidig respekt för sociala normer och 

miljönormer. Parlamentet anser att det inte 

bör bli onödigt betungande för små och 

medelstora företag jämte mikroföretag att 

genomföra lagstiftningen och följa 

normerna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att sträva efter maximal 

förenkling och, alltid när så är möjligt, i 

full utsträckning använda digitala lösningar 

för att det ska bli lättare att genomföra 

EU:s bestämmelser. Parlamentet anser att 

om direktiv och förordningar visar sig 

olämpliga för småföretag kan de behöva 

ses över så att små och medelstora företag 

inte tyngs av bördor. Parlamentet stöder 

tanken på situationsanpassade 

arrangemang och mindre betungande 

system för små och medelstora företag 

samt eventuella undantag för 
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inte tyngs av bördor. Parlamentet begär att 

mikroföretag så långt det är möjligt ska 

undantas från all tungrodd lagstiftning, 

särskilt för att nyetableringar och 

företagare ska gynnas. 

mikroföretag, när det kan påvisas att detta 

inte blir till skada för lagstiftningens 

effektivitet och att undantag eller mindre 

betungande system varken leder till 

uppsplittring eller hindrar dessa företag 

att komma in på den inre marknaden.  

Or. en 
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Ändringsförslag  3 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet förväntar sig att 

kommissionen inom ramen för programmet 

om lagstiftningens ändamålsenlighet och 

resultat (Refit-programmet) ska lägga fram 

en ambitiös förteckning över lagstiftning 

och förslag som ska ses över eller 

upphävas om de inte längre anses vara 

lämpliga eller ge något europeiskt 

mervärde, samt om de blivit föråldrade och 

inte längre tjänar sitt ursprungliga ändamål. 

Parlamentet betonar emellertid att Refit-

programmet inte får tas som förevändning 

för vare sig en sänkt ambitionsnivå i frågor 

av central betydelse, eller för avreglering 

eller sänkta sociala normer och 

miljönormer. Parlamentet anser att 

förenkling är en fråga om kvalitet och inte 

om kvantitativa mål. Parlamentet noterar 

målet att minska den administrativa och 

byråkratiska bördan och de tillhörande 

kostnaderna för nya förslag under hela 

policycykeln, bl.a. införlivande, 

genomförande och efterlevnad. 

Parlamentet förespråkar omfattande 

minskningar som ger bättre förutsättningar 

för att skapa nya arbetstillfällen, behålla 

arbetstillfällen i EU och flytta tillbaka 

arbetstillfällen till EU, och därmed främja 

5. Europaparlamentet förväntar sig att 

kommissionen inom ramen för programmet 

om lagstiftningens ändamålsenlighet och 

resultat (Refit-programmet) ska lägga fram 

en ambitiös förteckning över lagstiftning 

och förslag som ska ses över eller 

upphävas om de inte längre anses vara 

lämpliga eller ge något europeiskt 

mervärde, samt om de blivit föråldrade och 

inte längre tjänar sitt ursprungliga ändamål. 

Parlamentet betonar emellertid att Refit-

programmet inte får tas som förevändning 

för vare sig en sänkt ambitionsnivå i frågor 

av central betydelse, eller för avreglering 

eller sänkta sociala normer och 

miljönormer. Parlamentet anser det viktigt 

för såväl små och medelstora företag som 

för medborgare att lagstiftningen får 

bättre kvalitet och blir öppnare, rättvisare 

och enklare och uppmanar med kraft 

kommissionen att ge en signal om att den 

vill arbeta för en lagstiftning som 

verkligen är bättre, och inte bara för 

avreglering, samt menar att det som 

kommer att bidra till en lösning av krisen 

inte är färre, utan bättre miljönormer och 

sociala normer, som ger bättre 

förutsättningar för att skapa nya 
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konkurrens och hållbar tillväxt. arbetstillfällen, behålla arbetstillfällen i EU 

och flytta tillbaka arbetstillfällen till EU, 

och därmed främja konkurrens och hållbar 

tillväxt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 46 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet välkomnar att ett 

nytt skattepolitiskt paket har lagts fram och 

uppmanar kommissionen att vara ambitiös 

i sin strävan att säkerställa ett rättvist 

skattesystem som bygger på principen om 

att skatter betalas i det land där vinster 

genereras, så att man undviker 

snedvridning av den inre marknaden och 

orättvis konkurrens. 

46. Europaparlamentet välkomnar såsom 

ett första steg att ett nytt skattepolitiskt 

paket har lagts fram och uppmanar 

kommissionen att vara ambitiös i sin 

strävan att säkerställa ett rättvist 

skattesystem som bygger på principen om 

att skatter betalas i det land där vinster 

genereras, så att man undviker 

snedvridning av den inre marknaden och 

orättvis konkurrens. Parlamentet vill att 

multinationella företag ska åläggas 

avlägga offentliga rapporter, land för 

land, och uppmanar kommissionen att 

lagstifta om en definition av ekonomiskt 

underlag och fast driftställe, och att ställa 

upp regler särskilt för behandlingen av 

forskning och utveckling och patentboxar. 

Or. en 

 

 


