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Tarkistus 1
Rebecca Taylor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon alueiden komitean 
30. toukokuuta 2013 antaman lausunnon,

Or. en

Tarkistus 2
Dimitar Stoyanov

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että EU:n tasolla ehdotetun ja 
hyväksytyn lainsäädännön tulisi olla 
yksinkertaista, helppotajuista ja kaikkien
saatavilla; toteaa, että talouskriisi rasittaa 
yhä enemmän kansallisten viranomaisten 
voimavaroja, ja uskoo, että sitoutumalla 
selkeän ja helposti täytäntöön pantavan 
lainsäädännön laatimiseen rasitusta
voitaisiin lieventää;

1. korostaa, että EU:n tasolla ehdotetun ja 
hyväksytyn lainsäädännön tulisi olla 
yksinkertaista, helppotajuista ja saatavilla
kaikilla EU:n jäsenvaltioiden virallisilla 
kielillä sekä kaikkien institutionaalisten 
toimijoiden ja suuren yleisön 
tutustuttavissa; uskoo, että sitoutumalla 
selkeän ja helposti täytäntöön pantavan 
lainsäädännön laatimiseen kansallisille 
viranomaisille koituvaa taakkaa voitaisiin 
lieventää;

Or. bg

Tarkistus 3
Rebecca Taylor

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että EU:n tasolla ehdotetun ja 
hyväksytyn lainsäädännön tulisi olla 
yksinkertaista, helppotajuista ja kaikkien 
saatavilla; toteaa, että talouskriisi rasittaa 
yhä enemmän kansallisten viranomaisten 
voimavaroja, ja uskoo, että sitoutumalla 
selkeän ja helposti täytäntöön pantavan 
lainsäädännön laatimiseen rasitusta 
voitaisiin lieventää;

1. korostaa, että EU:n tasolla ehdotetun ja 
hyväksytyn lainsäädännön tulisi olla 
yksinkertaista, vaikuttavaa ja tehokasta, 
selkeästi lisäarvoa tuottavaa, 
helppotajuista ja kaikkien saatavilla ja että 
sen olisi tarjottava täysi hyöty 
mahdollisimman pienin kustannuksin; 
toteaa, että talouskriisi rasittaa yhä
enemmän kansallisten viranomaisten 
voimavaroja, ja uskoo, että sitoutumalla 
selkeän ja helposti täytäntöön pantavan 
lainsäädännön laatimiseen rasitusta 
voitaisiin lieventää;

Or. en

Tarkistus 4
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että EU:n tasolla ehdotetun ja 
hyväksytyn lainsäädännön tulisi olla 
yksinkertaista, helppotajuista ja kaikkien 
saatavilla; toteaa, että talouskriisi rasittaa 
yhä enemmän kansallisten viranomaisten 
voimavaroja, ja uskoo, että sitoutumalla 
selkeän ja helposti täytäntöön pantavan 
lainsäädännön laatimiseen rasitusta 
voitaisiin lieventää;

1. korostaa, että EU:n tasolla ehdotetun ja 
hyväksytyn lainsäädännön tulisi olla 
yksinkertaista, helppotajuista ja kaikkien 
saatavilla; toteaa, että talouskriisi rasittaa 
yhä enemmän kansallisten viranomaisten 
ja talouden toimijoiden voimavaroja, ja 
uskoo, että sitoutumalla selkeän ja helposti 
täytäntöön pantavan lainsäädännön 
laatimiseen rasitusta voitaisiin lieventää;

Or. fr

Tarkistus 5
Rebecca Taylor

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että parempaan 
säädöskäytäntöön olisi pyrittävä 
monitasoisen hallinnon hengessä eli 
EU:n, kansallisten elinten sekä paikallis-
ja alueviranomaisten koordinoiduilla 
toimilla;

Or. en

Tarkistus 6
Sebastian Valentin Bodu

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
aloittamaan parlamentin kanssa 
neuvottelut SEUT-sopimuksen 290 ja 
291 artiklan asianmukaista soveltamista 
koskevista kriteereistä; katsoo, että tämä 
on mahdollista toteuttaa tarkistettaessa 
toimielinten välistä sopimusta 
paremmasta lainsäädännöstä, johon 
sisältyisivät muun muassa tällaiset 
kriteerit;

Or. en

Tarkistus 7
Rebecca Taylor

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota lisäämään 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisen 
valvontaa erityisesti delegoituja säädöksiä 
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ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevan 
SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklan 
käytön tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 8
Sebastian Valentin Bodu

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että lainsäädäntöluonnoksiin 
reagoitaessa kansallisten parlamenttien 
aikaan ja voimavaroihin kohdistuva paine 
edistää EU:ssa miellettyä 
demokratiavajetta;

6. katsoo, että lainsäädäntöluonnoksiin 
reagoitaessa kansallisten parlamenttien 
aikaan ja voimavaroihin kohdistuva paine 
saattaa edistää EU:ssa miellettyä 
demokratiavajetta;

Or. en

Tarkistus 9
Sebastian Valentin Bodu

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. uskoo, että mekanismin 
vahvistamistoimet olisivat tervetulleita, 
esimerkiksi vahvempi ”punainen kortti” 
-menettely; ehdottaa harkittavan, kuinka 
monta kansallisten parlamenttien vastausta 
tarvittaisiin menettelyn käynnistämiseksi, 
rajoittuisiko menettely pelkästään 
toissijaisuus- tai suhteellisuussyihin ja 
mikä vaikutus sillä olisi; katsoo, että 
tällainen keskustelu on hyödyllinen vaihe 
kansallisille parlamenteille annettujen 
valtuuksien kehityksessä, sillä näin luodaan 
kannustimet valvonnalle, jolla on 
vaikutuksia EU:n tasolla;

7. uskoo, että mekanismin 
helpottamistoimet olisivat tervetulleita, 
esimerkiksi kansallisten parlamenttien 
kohtaamien ongelmien 
yksityiskohtaisempi tarkastelu nykyisen 
järjestelmän toiminnan parantamiseksi;
katsoo, että tällainen keskustelu on 
hyödyllinen vaihe kansallisille 
parlamenteille annettujen valtuuksien 
kehityksessä, sillä näin luodaan 
kannustimet valvonnalle, jolla on 
vaikutuksia EU:n tasolla;
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Or. en

Tarkistus 10
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. uskoo, että tehokas lähestymistapa 
parempaan säädöskäytäntöön liittyviin 
haasteisiin, sekä voimassa olevien lakien 
että tulevan lainsäädännön kannalta, auttaa 
EU:n toimielimiä reagoimaan kriisiin; 
katsoo, että EU:n lainsäädännön ja 
lainsäädäntömenettelyjen uudistamisella 
voitaisiin lisätä kasvua ja kilpailukykyä 
EU:ssa;

9. uskoo, että tehokas lähestymistapa 
parempaan säädöskäytäntöön liittyviin 
haasteisiin, sekä voimassa olevien lakien 
että tulevan lainsäädännön kannalta, auttaa 
EU:n toimielimiä reagoimaan kriisiin; 
katsoo, että EU:n lainsäädännön ja 
lainsäädäntömenettelyjen uudistamisella 
voitaisiin lisätä kasvua ja kilpailukykyä 
EU:ssa; on huolissaan siitä riskistä, että 
delegoitujen säädösten määrä lisääntyisi 
huomattavasti, sekä Euroopan 
parlamentin vähäisistä keinoista 
kohdistaa delegoituihin säädöksiin 
parlamentaarista valvontaa;

Or. fr

Tarkistus 11
Dimitar Stoyanov

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio painottaa entistä enemmän 
toimintapoliittista sykliä, jossa EU:n 
lainsäädännön ehdotus-, 
vaikutustenarviointi-, kuulemis-, säätämis-, 
täytäntöönpano- ja arviointivaiheet 
nähdään osana yhtenäistä prosessia; uskoo, 
että tässä yhteydessä pienet ensin 
-periaatteen olisi oltava avaintekijä;

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio painottaa entistä enemmän 
toimintapoliittista sykliä, jossa EU:n 
lainsäädännön ehdotus-, 
vaikutustenarviointi-, kuulemis-, säätämis-, 
täytäntöönpano- ja arviointivaiheet 
nähdään osana yhtenäistä ja avointa 
prosessia piristysruiskeen antamiseksi 
kasvulle ja kilpailukyvylle EU:ssa; uskoo 
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näin ollen, että tässä yhteydessä myös 
pienet ensin -periaatetta olisi sovellettava 
avaintekijänä;

Or. bg

Tarkistus 12
Rebecca Taylor

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– saattamaan päätökseen sääntelyn 
toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan 
ohjelman (REFIT) tärkeimmillä politiikan 
aloilla ennen nykyisen vaalikauden 
päättymistä

– saattamaan päätökseen sääntelyn 
toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan 
ohjelman (REFIT) tärkeimmillä politiikan 
aloilla ennen nykyisen vaalikauden 
päättymistä, mukaan lukien kaikkien 
hallintotasojen panos keskeisillä paikallis-
ja alueviranomaisten toimivaltaan 
kuuluvilla aloilla

Or. en

Tarkistus 13
Rebecca Taylor

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa yksinkertaistamisen 
merkitystä sääntely-ympäristön 
keventämisessä varsinkin paikallis- ja 
alueviranomaisten kannalta, sillä niiden 
resurssit lainsäädännön 
täytäntöönpanemiseksi ovat usein 
rajalliset ja niukkenevat;

Or. en
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Tarkistus 14
Rebecca Taylor

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. panee merkille 'gold-plating'-
käytännön, jossa jäsenvaltiot ylittävät 
minimivaatimukset saattaessaan EU:n 
direktiivejä osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, ja kehottaa 
jäsenvaltioita ilmoittamaan niissä 
tapauksissa, joissa 'gold-plating'-
käytäntöä noudatetaan, syyt siihen, miksi 
ne ovat niin tehneet;

Or. en

Tarkistus 15
Rebecca Taylor

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. panee tyytyväisenä merkille, että 
komission vaikutustenarvioinneissa 
pyritään kattamaan laaja ja kattava määrä 
mahdollisia vaikutuksia, mutta uskoo, että 
järjestelmää voitaisiin silti parantaa monin 
tavoin; suhtautuu siksi myönteisesti 
komission päätökseen päivittää, lujittaa ja 
tarkistaa vaikutusten arviointia koskevia 
suuntaviivojaan kesäkuuhun 2014 
mennessä ja varaa itselleen oikeuden 
ehdottaa parannuksia suuntaviivoihin 
tulevien kuukausien aikana;

15. panee tyytyväisenä merkille, että 
komission vaikutustenarvioinneissa 
pyritään kattamaan laaja ja kattava määrä 
mahdollisia vaikutuksia, mutta uskoo, että 
järjestelmää voitaisiin silti parantaa monin 
tavoin, esimerkiksi ottamalla alueellisen 
ulottuvuuden (taloudelliset ja 
hallinnolliset vaikutukset kansallisiin 
sekä alue- ja paikallisviranomaisiin) 
mukaan; suhtautuu siksi myönteisesti 
komission päätökseen päivittää, lujittaa ja 
tarkistaa vaikutusten arviointia koskevia 
suuntaviivojaan kesäkuuhun 2014 
mennessä ja varaa itselleen oikeuden 
ehdottaa parannuksia suuntaviivoihin 
tulevien kuukausien aikana;

Or. en
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Tarkistus 16
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. panee tyytyväisenä merkille, että 
komission vaikutustenarvioinneissa 
pyritään kattamaan laaja ja kattava määrä 
mahdollisia vaikutuksia, mutta uskoo, että 
järjestelmää voitaisiin silti parantaa monin 
tavoin; suhtautuu siksi myönteisesti 
komission päätökseen päivittää, lujittaa ja 
tarkistaa vaikutusten arviointia koskevia 
suuntaviivojaan kesäkuuhun 2014 
mennessä ja varaa itselleen oikeuden 
ehdottaa parannuksia suuntaviivoihin 
tulevien kuukausien aikana;

15. panee tyytyväisenä merkille, että 
komission vaikutustenarvioinneissa 
pyritään kattamaan laaja ja kattava määrä 
mahdollisia vaikutuksia, mutta uskoo, että 
järjestelmää voitaisiin silti parantaa monin 
tavoin; suhtautuu siksi myönteisesti 
komission päätökseen päivittää, lujittaa ja 
tarkistaa vaikutusten arviointia koskevia 
suuntaviivojaan kesäkuuhun 2014 
mennessä ja varaa itselleen oikeuden 
ehdottaa parannuksia suuntaviivoihin 
tulevien kuukausien aikana; vaatii 
noudattamaan monikielisyyden 
periaatetta näissä 
vaikutustenarvioinneissa, jotka ovat 
olennaisen tärkeitä yleisen ja poliittisen 
mielipiteen muokkaamisen kannalta;

Or. fr

Tarkistus 17
Rebecca Taylor

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota vahvistamaan 
vaikutustenarviointilautakunnan asemaa ja 
riippumattomuutta ja erityisesti 
viimeistelemään ja esittämään vain 
sellaisia lainsäädäntöehdotuksia, jotka ovat 
saaneet vaikutustenarviointilautakunnan 
myönteisen lausunnon;

17. kehottaa komissiota vahvistamaan 
vaikutustenarviointilautakunnan asemaa ja 
riippumattomuutta ja ottamaan asioiden 
käsittelyssä huomioon paikallis- ja 
alueviranomaisten edut, sillä ne ovat se 
hallintotaso, joka kaikkein 
todennäköisimmin osallistuu 
täytäntöönpanoon, ja erityisesti 
viimeistelemään ja esittämään vain 
sellaisia lainsäädäntöehdotuksia, jotka ovat 
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saaneet vaikutustenarviointilautakunnan 
myönteisen lausunnon;

Or. en

Tarkistus 18
Rebecca Taylor

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. panee tyytyväisenä merkille 
vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason 
lisäarvon osaston myönteisen kehityksen 
parlamentissa; uskoo, että parlamentin 
tulisi hyväksyä systemaattinen 
lähestymistapa vaikutustenarviointien 
tarkasteluun; panee tyytyväisenä merkille, 
että vaikutustenarvioinnin osasto 
valmistelee lyhyitä tiivistelmiä komission 
ehdotusten liitteenä olevista 
vaikutustenarvioinneista, ja katsoo että 
niiden olisi oltava olennaisessa asemassa 
tarkasteltaessa lainsäädäntöehdotuksia 
valiokunnissa; pyytää valiokuntien 
puheenjohtajakokousta harkitsemaan, 
miten tämä suositus voitaisiin parhaiten 
pannan täytäntöön;

19. panee tyytyväisenä merkille 
vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason 
lisäarvon osaston myönteisen kehityksen 
parlamentissa; uskoo, että parlamentin 
tulisi hyväksyä systemaattinen 
lähestymistapa vaikutustenarviointien 
tarkasteluun; panee tyytyväisenä merkille, 
että vaikutustenarvioinnin osasto 
valmistelee lyhyitä tiivistelmiä komission 
ehdotusten liitteenä olevista 
vaikutustenarvioinneista, ja katsoo että 
niiden olisi oltava olennaisessa asemassa 
tarkasteltaessa lainsäädäntöehdotuksia 
valiokunnissa; ehdottaa, että parlamentin 
vaikutustenarviointeihin sisällytetään 
soveltuvin osin alueellinen ulottuvuus;
pyytää valiokuntien puheenjohtajakokousta 
harkitsemaan, miten tämä suositus 
voitaisiin parhaiten pannan täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 19
Sebastian Valentin Bodu

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. palauttaa mieliin, että parlamentti ja 20. palauttaa mieliin, että parlamentti ja 
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neuvosto sitoutuivat vuonna 2005 
hyväksytyssä vaikutustenarviointia 
koskevassa toimielinten yhteisessä 
lähestymistavassa suorittamaan 
vaikutustenarvioinnin ennen asiasisältöä 
koskevien muutosten hyväksymistä, ja 
kehottaa valiokuntia hyödyntämään 
vaikutustenarvioinnin yksikköä tämän 
sitoumuksen täyttämisessä;

neuvosto sitoutuivat vuonna 2005 
hyväksytyssä vaikutustenarviointia 
koskevassa toimielinten yhteisessä 
lähestymistavassa suorittamaan 
vaikutustenarvioinnin, jos ne katsovat sen 
olevan asianmukaista ja 
lainsäädäntöprosessin kannalta 
tarpeellista, ennen minkään asiasisältöä 
koskevan muutoksen hyväksymistä, ja 
kehottaa valiokuntia hyödyntämään 
vaikutustenarvioinnin yksikköä tämän 
sitoumuksen täyttämisessä.

Or. en


