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Amendement 1
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt er bij alle EU-instellingen op aan 
zich te houden aan artikel 153, lid 2, letter 
b, van het VWEU waarin bepaald wordt 
dat zij vermijden wetgeving aan te nemen 
die administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen oplegt waardoor de 
oprichting en ontwikkeling van kleine en 
middelgrote ondernemingen zou kunnen 
worden belemmerd;

1. dringt er bij alle EU-instellingen op aan 
zich te houden aan artikel 153, lid 2, letter 
b, van het VWEU waarin bepaald wordt 
dat zij vermijden wetgeving aan te nemen 
die administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen oplegt waardoor de 
oprichting en ontwikkeling van kleine en 
middelgrote ondernemingen zou kunnen 
worden belemmerd; benadrukt dat het 
ontwerpstadium van 
wetgevingsvoorstellen in dit opzicht 
bijzonder belangrijk is en dat er derhalve 
voldoende middelen - ook voor het 
Europese Parlement - ter beschikking 
moeten worden gesteld. Dit kan leiden tot 
een verbetering van het wetgevingsproces. 

Or. de

Amendement 2
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat een open, 
transparante en regelmatige dialoog 
onontbeerlijk is om ervoor te zorgen dat 
het maatschappelijk middenveld sterker 
betrokken wordt bij de opstelling van de 
wetgeving en de beleidsvorming;

Or. cs
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Amendement 3
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt er bij de Commissie op aan de 
dialoog en de communicatie met het 
maatschappelijk middenveld in de vorm 
van openbare hoorzittingen sterker te 
bevorderen en deze vorm van 
communicatie zo veel mogelijk aan te 
passen aan de behoeften van de burger;

Or. cs

Amendement 4
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de 
onsamenhangende, gefragmenteerde en 
onevenwichtige omzetting van EU-
wetgeving in de gehele Unie grotendeels 
terug te voeren is op het ontbreken van de 
politieke wil van de lidstaten om zich de 
EU-wetgeving werkelijk eigen te maken 
en deze op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau effectief om te zetten; spreekt zich 
uit voor goedkeuring van het voorstel van 
de Rekenkamer waarin de nationale 
effectboordelingen worden beschouwd als 
een zinvolle aanvulling op de 
effectbeoordelingen van de Commissie; 
spreekt zich tevens uit voor 
vereenvoudiging van de wetgeving en een 
zo sterk mogelijke vermindering van de 
administratieve rompslomp, met name 
voor het MKB, voor de uitwisseling van 
goede praktijken tussen de lidstaten en 
voor gemeenschappelijke maatregelen die 
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de lidstaten moeten treffen om het 
zogenoemde "gold-plating" (te 
nauwgezette omzetting) van de EU-
wetgeving terug te dringen; 

Or. en

Amendement 5
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. bevestigt de strategische benadering 
van de Commissie in haar mededeling 
betreffende slimme regelgeving in de 
Europese Unie, waarin "smart 
regulation" een centrale rol krijgt in het 
politieke besluitvormingsproces, van het 
voorstel voor een rechtsbesluit tot en met 
de omzetting, tenuitvoerlegging, evaluatie 
en herziening ervan.

Or. de

Amendement 6
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is verheugd over het besluit van de 
Commissie om de termijn van de 
openbare raadplegingen te verlengen van 
acht naar twaalf maanden. Een sterkere 
betrokkenheid van alle betrokken is de 
hoeksteen van betere wetgeving. 

Or. de
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Amendement 7
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om met betrekking tot de openbare 
hoorzittingen te bedenken dat het 
merendeel van de openbare hoorzittingen 
in het Engels plaatsvindt, wat een 
discriminatie van de EU-burgers vormt 
die deze taal niet beheersen; dringt er bij 
de Commissie op aan alle openbare 
hoorzittingen in alle officiële talen 
toegankelijk te maken;

Or. cs

Amendement 8
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
om met betrekking tot de openbare 
hoorzittingen te bedenken dat het 
maatschappelijk middenveld slechts in 
zeer beperkte mate deelneemt aan deze 
hoorzittingen; dringt er bij de Commissie 
op aan maatregelen te nemen om ervoor 
te zorgen dat aanzienlijk meer 
Europeanen dan tot dusver aan openbare 
hoorzittingen deelnemen;

Or. cs



AM\865248NL.doc 7/15 PE464.679v01-00

NL

Amendement 9
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de parlementaire 
commissies op aan ook een MKB-test uit 
te voeren bij alle wetgevingsverslagen, 
zodra deze door de betrokken commissie 
zijn goedgekeurd en ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de plenaire 
vergadering, en de resultaten als bijlage te 
voegen bij de documenten die aan de 
plenaire vergadering worden voorgelegd;

3. dringt er bij de parlementaire 
commissies op aan de beginselen van de 
MKB-test toe te passen op alle 
wetgevingsverslagen, zodra deze door de 
betrokken commissie zijn goedgekeurd en 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
plenaire vergadering;

Or. pt

Amendement 10
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de parlementaire 
commissies op aan ook een MKB-test uit te 
voeren bij alle wetgevingsverslagen, zodra
deze door de betrokken commissie zijn
goedgekeurd en ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de plenaire vergadering, en 
de resultaten als bijlage te voegen bij de 
documenten die aan de plenaire 
vergadering worden voorgelegd;

3. dringt er bij de parlementaire 
commissies op aan ook een MKB-test uit te 
voeren bij alle wetgevingsverslagen, 
voordat deze door de betrokken commissie 
worden goedgekeurd en ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de plenaire 
vergadering, en de resultaten als bijlage te 
voegen bij de documenten die aan de 
plenaire vergadering worden voorgelegd;

Or. de

Amendement 11
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de administratieve en de 
bureaucratische rompslomp voor het 
MKB terug te dringen en de toegang tot 
kredieten en de dienstenmarkt te 
vergemakkelijken; 

Or. pt

Amendement 12
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de Commissie op aan een 
"een erbij, een eraf"-regel in te voeren, 
waarbij er geen nieuw voorstel mag 
worden ingediend zonder dat een bestaand 
wetgevingsinstrument op een vergelijkbaar 
beleidsterrein wordt ingetrokken;

4. dringt er bij de Commissie op aan een 
"een erbij, een eraf"-regel in te voeren, 
waarbij er geen nieuw voorstel mag 
worden ingediend zonder dat een bestaand 
wetgevingsinstrument op een vergelijkbaar 
beleidsterrein wordt ingetrokken 
respectievelijk wordt vereenvoudigd;

Or. de

Amendement 13
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

is van mening dat de versterkte rol van het 
Europees Parlement en de nationale 
parlementen als bepaald in het Verdrag 
van Lissabon, tezamen met het algemene 
subsidiariteitsbeginsel, geleid hebben tot 
een zeer significante actieve deelname van 
de lidstaten gedurende het gehele 
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besluitvormingsproces over EU-
wetgeving, vanaf het wetgevingsvoorstel 
tot de tenuitvoerlegging, handhaving, 
consolidering, evaluatie en herziening;

Or. en

Amendement 14
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat slimme 
regelgeving gericht moet zijn op de 
eindgebruikers; dringt er derhalve bij de 
Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement op aan zich bij de opstelling 
van nieuwe wetgeving meer te richten op 
de eindgebruikers en ervoor te zorgen dat 
zij zorgvuldig worden geraadpleegd 
gedurende het besluitvormingsproces;

Or. en

Amendement 15
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
concordantietabellen ter beschikking te 
stellen die tot een betere omzetting 
bijdragen en die de toepassing van de 
regels aanzienlijk vergemakkelijken;

Or. pt
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Amendement 16
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan zich er zoveel mogelijk 
voor in te zetten dat de omzetting, de 
toepassing en de naleving van de 
Europese wetgeving verder worden 
verbeterd;

Or. pt

Amendement 17
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de resolutie van het 
Europees Parlement over governance en 
partnerschap op de interne markt en wijst 
er nogmaals op dat concordantietabellen 
bijdragen tot een betere omzetting en de 
handhaving van de regels inzake de 
interne markt aanzienlijk 
vergemakkelijken; dringt er omwille van 
grotere transparantie bij de lidstaten op 
aan, eindelijk concordantietabellen voor 
de handhaving van de regels te 
aanvaarden en zo bij te dragen tot een 
betere regelgeving.

Or. de

Amendement 18
Barbara Weiler
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent het belang van 
effectbeoordelingen en dringt er bij alle 
parlementaire commissies op aan volledig 
rekening te houden met deze 
effectbeoordelingen;

5. benadrukt het belang van een 
onafhankelijke effectbeoordeling voor een 
juiste omzetting, toepassing en 
tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen
en dringt er bij alle parlementaire 
commissies op aan volledig rekening te 
houden met deze effectbeoordelingen

Or. de

Amendement 19
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent het belang van 
effectbeoordelingen en dringt er bij alle 
parlementaire commissies op aan volledig 
rekening te houden met deze 
effectbeoordelingen;

5. erkent het belang van 
effectbeoordelingen en dringt er bij alle 
parlementaire commissies op aan volledig 
rekening te houden met deze 
effectbeoordelingen; benadrukt dat 
effectbeoordelingen moeten worden 
geactualiseerd indien er substantiële 
wijzigingen zijn aangebracht in het 
oorspronkelijke Commissievoorstel;

Or. en

Amendement 20
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de Commissie op aan ervoor 
te zorgen dat in effectbeoordelingen op 

7. dringt er bij de Commissie op aan ervoor 
te zorgen dat in effectbeoordelingen de 
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evenwichtige wijze wordt onderzocht wat 
de mogelijke gevolgen zijn van 
voorgestelde wetgeving voor zowel het 
bedrijfsleven als de samenleving in haar 
geheel;

mogelijke gevolgen van voorgestelde 
wetgeving voor de interne markt en voor 
de consumenten net zo worden onderzocht 
als de economische, sociale en 
milieugevolgen; benadrukt dat alle 
betrokkenen, met inbegrip van het MKB, 
consumentenorganisaties en, indien de 
bepalingen gevolgen hebben voor de 
arbeidsmarkt, de sociale partners in dit 
verband stelselmatig moeten worden 
geraadpleegd.

Or. de

Amendement 21
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de Commissie op aan ervoor 
te zorgen dat in effectbeoordelingen op 
evenwichtige wijze wordt onderzocht wat 
de mogelijke gevolgen zijn van 
voorgestelde wetgeving voor zowel het 
bedrijfsleven als de samenleving in haar 
geheel;

7. dringt er bij de Commissie op aan ervoor 
te zorgen dat in effectbeoordelingen op 
evenwichtige en serieuze wijze wordt 
onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn 
van voorgestelde wetgeving voor zowel het 
bedrijfsleven als de samenleving in haar 
geheel;

Or. de

Amendement 22
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herhaalt het standpunt in zijn 
resolutie van 20 mei 2010 over de 
"verwezenlijking van een interne markt 
voor consumenten en burgers" en in de 
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mededeling van de Commissie van 8 
oktober 2010 betreffende "slimme 
regelgeving in de Europese Unie", dat ex-
ante en ex-post mechanismen voor het 
verifiëren van de effectiviteit van 
wetgeving integraal deel moeten uitnaken 
van het beleidsvormingsproces; dringt er 
bij de Commissie op aan volledig gebruik 
te maken van deze vorm van beoordeling 
om de kwaliteit, de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van EU-wetgeving te 
verifiëren, en daarbij ook te beoordelen 
hoe die wetgeving in de praktijk in iedere 
lidstaat op de verschillende niveaus wordt 
toegepast, en welke gevolgen de wetgeving 
heeft voor consumenten, burgers en het 
MKB;

Or. en

Amendement 23
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. neemt kennis van de intentie van de 
Commissie om nog in de loop van het jaar 
2011 een wetgevingsvoorstel in te dienen 
over de toepassing van alternatieve 
geschillenbeslechtingsprocedures om 
ervoor te zorgen dat partijen snel en 
effectief toegang hebben tot procedures 
voor de extrajustitiële beslechting van 
geschillen;

Or. pt

Amendement 24
Toine Manders
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat, in navolging van het 
rapport Monti, in het kader van minder en 
betere wetgeving meer gebruik gemaakt 
zou moeten worden van verordeningen bij 
wetgevingsvoorstellen;

Or. nl

Amendement 25
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is van mening dat, voor een beter 
functioneren van de Europese wetgeving, 
de communicatie over het 
wetgevingsproces en de 
wetgevingsvoorstellen verbeterd zou 
moeten worden, omdat door de 
berichtgeving vanuit de instellingen het 
voor bedrijven en burgers vaak 
onduidelijk is welke wetgeving uiteindelijk 
precies is aangenomen;

Or. nl

Amendement 26
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie om met name 
alle subsidieregelingen te herzien om de 
administratieve lasten voor aanvragers van 

8. verzoekt de Commissie om met name 
alle subsidieregelingen te herzien om de 
administratieve lasten voor aanvragers van 
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EU-subsidies terug te dringen. EU-subsidies terug te dringen, om de 
gehele aanvraagprocedure efficiënter te 
maken.

Or. de

Amendement 27
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. stelt de Commissie voor de dialoog 
te verbeteren en de communicatie af te 
stemmen op de behoeften van de burgers, 
bijvoorbeeld door alle openbare 
hoorzittingen alsmede internetpagina's 
beschikbaar te stellen in alle officiële 
talen van de Europese Unie.

Or. pt


