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Tarkistus 1
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että komission 
vaikutustenarviointilautakunnan on 
oltava riippumaton Euroopan komissiosta 
ja sen tulee koostua riippumattomista ja 
hallintoelimen johtajistoon 
kuulumattomista jäsenistä, jotka ovat 
vastuussa parlamentille ja jotka 
Euroopan parlamentti nimittää;

1. pyytää komissiota harkitsemaan sitä,
että vaikutustenarviointilautakuntaan 
sisällytettäisiin tietty osuus 
riippumattomia asiantuntijoita 
lautakunnan tehokkuuden 
parantamiseksi;

Or. es

Tarkistus 2

Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että komission 
vaikutustenarviointilautakunnan on oltava 
riippumaton Euroopan komissiosta ja sen
tulee koostua riippumattomista ja 
hallintoelimen johtajistoon 
kuulumattomista jäsenistä, jotka ovat 
vastuussa parlamentille ja jotka Euroopan 
parlamentti nimittää;

1. korostaa, että komission 
vaikutustenarviointilautakunnan on
taattava tiukka laadunvalvonta ja
avoimuus ja sen on raportoitava 
säännöllisesti Euroopan parlamentille;

Or. en

Tarkistus 3
Alajos Mészáros

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että komission 
vaikutustenarviointilautakunnan on oltava 
riippumaton Euroopan komissiosta ja sen 
tulee koostua riippumattomista ja 
hallintoelimen johtajistoon 
kuulumattomista jäsenistä, jotka ovat 
vastuussa parlamentille ja jotka Euroopan 
parlamentti nimittää;

1. korostaa, että komission 
vaikutustenarviointilautakunnan on oltava 
riippumaton Euroopan komissiosta ja sen 
tulee koostua pääosin puolueettomista ja 
hallintoelimen johtajistoon 
kuulumattomista jäsenistä, jotka ovat 
vastuussa parlamentille ja jotka Euroopan 
parlamentti nimittää asiasta vastaavien 
valiokuntien arvion pohjalta;

Or. en

Tarkistus 4
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää vaikutustenarviointia sopivana 
välineenä tutkittaessa komission 
ehdotusten asianmukaisuutta ja erityisesti 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
noudattamista; katsoo, että sen avulla 
voidaan myös selittää lainsäädäntöön 
osallistuville elimille ja suurelle yleisölle 
entistä selvemmin syitä, jotka ovat 
vaikuttaneet tietyn toimen valitsemiseen;

Or. es

Tarkistus 5

Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ottamaan muiden 



AM\833443FI.doc 5/15 PE450.606v01-00

FI

toimielinten edustajia järjestelmällisesti 
mukaan julkisiin kuulemisin ja vastaaviin 
tilaisuuksiin; katsoo, että Euroopan 
parlamentti voisi näin osallistua 
menettelyyn entistä aikaisemmassa 
vaiheessa ja entistä tiiviimmin, ja 
komissio voisi näin keskittyä entistä 
paremmin vaikutustenarvioinnin 
tarpeeseen ja sen sisältöön erilaisten 
toimintavaihtoehtojen suhteen;

Or. en

Tarkistus 6
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että 
vaikutustenarviointilautakunnan on 
tarkasteltava kaikkia komission 
vaikutustenarviointeja ja annettava niistä 
lausuntoja; katsoo, että jos komissio 
vaikutustenarviointilautakunnan 
kriittisen lausunnon jälkeen päättää olla 
tekemättä ehdotukseensa mitään 
muutoksia, päätöstä selittävä komission 
lausunto on julkistettava yhdessä 
ehdotuksen kanssa samoin kuin 
vaikutustenarviointilautakunnan 
lausunto;

Or. en

Tarkistus 7
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että vaikutustenarvioinnit 
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eivät saa mitenkään vähentää komission 
riippumattomuutta sen toteuttaessa sille 
toimielimenä kuuluvia tehtäviään eivätkä 
ne saa vaikuttaa etenkään komission 
yksinoikeuteen tehdä 
lainsäädäntöehdotuksia Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 
mukaisesti; 

Or. es

Tarkistus 8

Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että 
vaikutustenarviointilautakunnan on voitava
tarkastaa vaikutustenarviointiin liittyvät 
kustannuslaskelmat ja laatia 
riippumattomia kustannuslaskelmia 
tarvittaessa riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella;

2. katsoo, että 
vaikutustenarviointilautakunnan on voitava
tarkistaa, että ympäristöön, yhteiskuntaan 
ja talouteen liittyvät vaikutukset otetaan 
tasapainoisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 9
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että vaikutustenarvioinneissa 
olisi otettava huomioon myös EU:n 
talouskumppanuuksiin kohdistuva 
vaikutus sekä vaikutukset, jotka 
aiheutuvat siitä, että valitaan tietty 
eurooppalainen standardi jonkin 
kansainvälisen standardin asemesta;
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Or. en

Tarkistus 10
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että vaikutustenarviointi on 
suoritettava järjestelmällisesti kaikkien 
lainsäädäntöehdotusten yhteydessä, ja 
kehottaa komissiota poikkeuksellisissa 
tapauksissa, joissa vaikutustenarviointia ei 
voida tehdä, aina perustelemaan asian;

3. katsoo, että vaikutustenarviointi on 
suoritettava järjestelmällisesti kaikkien 
lainsäädäntöehdotusten yhteydessä; 
kehottaa komissiota kuulemaan 
sidosryhmiä arvioluonnoksista ennen 
lopullista ehdotusta ja
vaikutustenarviointia; katsoo myös, että 
vaikutustenarvioinneista olisi esitettävä 
tiivistelmät; kehottaa komissiota 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa 
vaikutustenarviointia ei voida tehdä, aina 
perustelemaan asian;

Or. en

Tarkistus 11

Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että vaikutustenarviointi on 
suoritettava järjestelmällisesti kaikkien
lainsäädäntöehdotusten yhteydessä, ja 
kehottaa komissiota poikkeuksellisissa
tapauksissa, joissa vaikutustenarviointia ei 
voida tehdä, aina perustelemaan asian;

3. katsoo, että vaikutustenarviointi on 
suoritettava merkittävien
lainsäädäntöehdotusten yhteydessä, ja 
kehottaa komissiota tapauksissa, joissa 
vaikutustenarviointia ei voida tehdä, aina 
perustelemaan asian;

Or. en
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Tarkistus 12
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että 
vaikutustenarviointeihin on tärkeää 
soveltaa kokonaisvaltaista menettelyä, 
jossa otetaan huomioon taloudellisten 
tekijöiden yhteisvaikutukset ja erityisesti 
vaikutukset pk-yrityksiin samoin kuin 
ympäristöön, yhteiskuntaan, alueisiin ja 
terveyteen;

Or. es

Tarkistus 13
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa sitä, että jokaiseen 
vaikutustenarviointiin sisällytetään 
politiikan vaihtoehtojen tarkastelu, ja 
kehottaa komissiota perustamaan 
mekanismin toimielimen sisäisen 
yhteistyön parantamiseksi;

4. kannattaa sitä, että jokaiseen 
vaikutustenarviointiin sisällytetään 
politiikan vaihtoehtojen tarkastelu ja että 
samassa yhteydessä tarkastellaan ja 
vertaillaan niiden vaikutuksia 
yhteiskuntaan ja ympäristöön 
työntekijöiden oikeudet ja sukupuolten 
tasa-arvo mukaan lukien, ja kehottaa 
komissiota perustamaan mekanismin 
toimielimen sisäisen yhteistyön 
parantamiseksi;

Or. pt

Tarkistus 14
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa sitä, että jokaiseen 
vaikutustenarviointiin sisällytetään 
politiikan vaihtoehtojen tarkastelu, ja 
kehottaa komissiota perustamaan 
mekanismin toimielimen sisäisen 
yhteistyön parantamiseksi;

4. kannattaa sitä, että jokaiseen 
vaikutustenarviointiin sisällytetään 
politiikan vaihtoehtojen tarkastelu, josta 
keskustellaan julkisesti sen takaamiseksi, 
että lainsäädäntöehdotuksen vaikutusten 
kohteina olevat tahot saavat tietoa ja
tulevat kuulluiksi, ja kehottaa komissiota 
perustamaan mekanismin toimielimen 
sisäisen yhteistyön parantamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 15

Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa sitä, että jokaiseen 
vaikutustenarviointiin sisällytetään 
politiikan vaihtoehtojen tarkastelu, ja 
kehottaa komissiota perustamaan 
mekanismin toimielimen sisäisen 
yhteistyön parantamiseksi;

4. kannattaa sitä, että jokaiseen 
vaikutustenarviointiin sisällytetään 
politiikan vaihtoehtojen tarkastelu, ja 
kehottaa komissiota perustamaan 
mekanismin toimielimen sisäisen 
yhteistyön parantamiseksi; katsoo, että 
tämä rajoittaisi erityisesti tarvetta 
vaikutustenarvioinnin päivityksiin 
päätöksentekovaiheessa; panee merkille, 
että parlamentti voi päättää sen omiin 
merkittäviin tarkistuksiin liittyvän 
vaikutustenarvioinnin suorittamisesta 
vaikutustenarviointia koskevan 
toimielinten välisen yhteisen menettelyn 
ja vaikutustenarviointia koskevan
parlamentin käsikirjan mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 16
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa julkistamaan alustavat 
vaikutustenarvioinnit ja välittämään ne 
kuulemista varten ennen 
lainsäädäntöehdotuksen laatimista;

Or. es

Tarkistus 17

Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että vaikutustenarviointia on 
ajantasaistettava päätöksentekovaiheen 
aikana erityisesti, jotta voidaan ottaa 
huomioon komission esittämään 
alkuperäiseen lainsäädäntöehdotukseen 
tehdyt merkittävät muutokset; katsoo, että 
päivitetyn version on oltava saatavissa 
ennen parlamentissa järjestettävää 
lopullista äänestystä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 18
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että vaikutustenarviointia on 5. korostaa, että vaikutustenarviointia on 
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ajantasaistettava päätöksentekovaiheen 
aikana erityisesti, jotta voidaan ottaa 
huomioon komission esittämään 
alkuperäiseen lainsäädäntöehdotukseen 
tehdyt merkittävät muutokset; katsoo, että 
päivitetyn version on oltava saatavissa 
ennen parlamentissa järjestettävää 
lopullista äänestystä;

ajantasaistettava päätöksentekovaiheen 
aikana erityisesti, jotta voidaan ottaa 
huomioon komission esittämään 
alkuperäiseen lainsäädäntöehdotukseen 
tehdyt merkittävät muutokset; katsoo, että 
päivitetyn version on oltava saatavissa 
ennen parlamentissa järjestettävää 
lopullista äänestystä; katsoo, että käytössä 
pitäisi olla kehittyneitä mekanismeja, 
joiden avulla vaikutustenarviointeja 
voidaan käyttää parlamentissa 
kohdennetusti silloin, kun ehdotuksia 
muutetaan merkittävästi valiokunnassa;

Or. en

Tarkistus 19

Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että uuden lainsäädännön 
yrityksille ja julkishallinnolle aiheuttaman 
hallinnollisen rasitteen on oltava 
keskeinen vaikutustenarvioinneissa
huomioon otettava tekijä, ja hallinnosta 
sekä säännösten noudattamisesta 
aiheutuvien kulujen suuruus on 
ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan; 
kehottaa arvioimiaan perinpohjaisesti 
uuden lainsäädännön vaikutusta 
teollisuuteen ja kehottaa soveltamaan pk-
yrityksiä koskevaa testiä johdonmukaisesti, 
jotta voidaan arvioida uuden lainsäädännön 
vaikutuksia erityisesti pk-yrityksiin;

6. muistuttaa, että uuden lainsäädännön 
yrityksille ja julkishallinnolle aiheuttama 
hallinnollinen rasite on otettava 
huomioon vaikutustenarvioinneissa, ja 
hallinnosta sekä säännösten 
noudattamisesta aiheutuvien kulujen 
suuruus on ilmoitettava mahdollisuuksien 
mukaan; kehottaa pyrkimään tasapainoon 
hallinnollisen taakan vähentämisen ja
lainsäädännön tavoitteiden saavuttamisen 
välillä sen takaamiseksi, että viimeksi 
mainitun asemaa ei heikennetä; toteaa, 
että joitakin vaikutustenarvioinnin 
näkökohtia, jotka liittyvät erityisesti 
hallinnolliseen taakkaan, voitaisiin 
arvioida paremmin jäsenvaltioiden 
tasolla; pyytää soveltamaan pk-yrityksiä 
koskevaa testiä johdonmukaisesti, jotta 
voidaan arvioida uuden lainsäädännön 
vaikutuksia erityisesti pk-yrityksiin;
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Or. en

Tarkistus 20
Jorgo Chatzimarkakis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että uuden lainsäädännön 
yrityksille ja julkishallinnolle aiheuttaman 
hallinnollisen rasitteen on oltava keskeinen 
vaikutustenarvioinneissa huomioon 
otettava tekijä, ja hallinnosta sekä 
säännösten noudattamisesta aiheutuvien 
kulujen suuruus on ilmoitettava 
mahdollisuuksien mukaan; kehottaa 
arvioimiaan perinpohjaisesti uuden 
lainsäädännön vaikutusta teollisuuteen ja 
kehottaa soveltamaan pk-yrityksiä 
koskevaa testiä johdonmukaisesti, jotta 
voidaan arvioida uuden lainsäädännön 
vaikutuksia erityisesti pk-yrityksiin;

6. korostaa, että uuden lainsäädännön 
yrityksille ja julkishallinnolle aiheuttaman 
hallinnollisen rasitteen on oltava keskeinen 
vaikutustenarvioinneissa huomioon 
otettava tekijä, ja hallinnosta sekä 
säännösten noudattamisesta aiheutuvien 
kulujen suuruus on ilmoitettava 
mahdollisuuksien mukaan; kehottaa 
arvioimiaan perinpohjaisesti uuden 
lainsäädännön vaikutusta teollisuuteen ja
sen kilpailukykyyn ottaen huomioon 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja 
unionin uudesta teollisuuspolitiikasta 
parhaillaan käytävän keskustelun; 
kehottaa soveltamaan pk-yrityksiä 
koskevaa testiä johdonmukaisesti, jotta 
voidaan arvioida uuden lainsäädännön 
vaikutuksia erityisesti pk-yrityksiin;

Or. en

Tarkistus 21
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että uuden lainsäädännön 
yrityksille ja julkishallinnolle aiheuttaman 
hallinnollisen rasitteen on oltava keskeinen 
vaikutustenarvioinneissa huomioon 
otettava tekijä, ja hallinnosta sekä 
säännösten noudattamisesta aiheutuvien 
kulujen suuruus on ilmoitettava 

6. korostaa, että uuden lainsäädännön 
yrityksille ja julkishallinnolle aiheuttaman 
hallinnollisen rasitteen on oltava keskeinen 
vaikutustenarvioinneissa huomioon 
otettava tekijä, ja hallinnosta sekä 
säännösten noudattamisesta aiheutuvien 
kulujen suuruus on ilmoitettava 
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mahdollisuuksien mukaan; kehottaa 
arvioimiaan perinpohjaisesti uuden 
lainsäädännön vaikutusta teollisuuteen ja 
kehottaa soveltamaan pk-yrityksiä 
koskevaa testiä johdonmukaisesti, jotta 
voidaan arvioida uuden lainsäädännön 
vaikutuksia erityisesti pk-yrityksiin;

mahdollisuuksien mukaan; kehottaa 
arvioimiaan perinpohjaisesti uuden 
lainsäädännön vaikutusta teollisuuteen ja 
kehottaa soveltamaan pk-yrityksiä 
koskevaa testiä johdonmukaisesti ja 
julkistamaan sen, jotta voidaan arvioida 
uuden lainsäädännön vaikutuksia erityisesti 
pk-yrityksiin;

Or. en

Tarkistus 22

Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että
vaikutustenarviointilautakunnan 
suorittaman vaikutustenarvioinnin 
menettelyjä on arvioitava säännöllisesti 
esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen 
kaltaisen riippumattoman elimen toimesta; 
kehottaa tekemään jälkitarkastuksia sen 
selvittämiseksi, onko politiikka ollut 
tehokasta, ja jotta voidaan optimoida 
vaikutustenarvioinnin menetelmiä.

7. katsoo, että vaikutustenarvioinnin
kustannuksia ja byrokratiaa ja sen 
lainsäädäntömenettelylle aiheuttamia
viipeitä menettelyjä on arvioitava 
säännöllisesti esimerkiksi 
tilintarkastustuomioistuimen kaltaisen 
riippumattoman elimen toimesta; kehottaa 
tekemään jälkitarkastuksia sen 
selvittämiseksi, onko politiikka ollut 
tehokasta, ja jotta voidaan optimoida 
vaikutustenarvioinnin menetelmiä, tämän 
kuitenkaan vähentämättä komission 
toimivaltaa EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 23
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. ehdottaa, että lainsäädäntöehdotuksia 
koskevat vaikutustenarvioinnit 
sisältäisivät taloudellisen arvion ja 
toissijaisuusperiaatteen toteutettavuutta 
koskevan arvion niin, että otetaan 
huomioon välttämättömät poikkeukset, 
kuten historialliseen perintöön liittyvät 
seikat; vaatii takaamaan, että korvaavat 
tuotteet ovat kohtuullisen hintaisia 
eivätkä ne aina ole peräisin yhtiöistä, 
joilla on monopoliasema;

Or. es

Tarkistus 24
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa, että hankkeiden edistäjät tai 
niiden täytäntöönpanosta suoraan tai 
epäsuorasti hyötyvät tahot eivät saa 
suorittaa ympäristöarviointia tai hyväksyä 
sitä, koska vaaditaan pakollinen ulkoinen 
arviointi; 

Or. es

Tarkistus 25
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. katsoo, että kun julkishallinto tai siitä 
riippuvaiset yritykset tukevat hankkeita tai 
lainsäädäntöä, asianomainen hallintoelin 
ei saa suorittaa hankkeiden tai 
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lainsäädännön ympäristövaikutusten 
arviointia tai hyväksyä sitä; 

Or. es

Tarkistus 26
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. katsoo, ettei kustannus-hyötyanalyysi 
riitä vaikutustenarvioinneissa, koska sillä 
ei arvioida luonnonvaroihin ja 
historiallisiin resursseihin kohdistuvaa 
vaikutusta; katsoo myös, että siksi olisi 
kehitettävä erityisiä indikaattoreita 
tällaisten uusiutumattomien resurssien 
arviointiin;

Or. es

Tarkistus 27
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
7 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 e. katsoo, että vaikutustenarviointien 
kustannukset huomioon ottaen niitä olisi 
etupäässä tehtävä sitovia sääntöjä 
merkitsevistä lainsäädäntöehdotuksista. 

Or. es


