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Amendement 1
Rebecca Taylor

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Comité van de 
Regio's van 30 mei 2013,

Or. en

Amendement 2
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat wetgeving die op 
Europees niveau wordt voorgesteld en 
aangenomen, eenvoudig, gemakkelijk 
begrijpelijk en voor iedereen toegankelijk 
moet zijn; erkent dat de financiële 
middelen van de nationale overheden 
door de economische crisis steeds sterker 
onder druk zijn komen te staan, en is van 
mening dat met een engagement voor het 
opstellen van heldere en gemakkelijk om te 
zetten wetgeving enige verlichting kan 
worden geboden in deze stresssituatie;

1. onderstreept dat wetgeving die op 
Europees niveau wordt voorgesteld en 
aangenomen, eenvoudig, gemakkelijk 
begrijpelijk en in alle officiële talen van de 
lidstaten van de EU voor zowel 
institutionele spelers als het grote publiek
toegankelijk moet zijn; is van mening dat 
met een engagement voor het opstellen van 
heldere en gemakkelijk om te zetten 
wetgeving de nationale overheden enige 
verlichting van hun werkdruk kan worden 
geboden; 

Or. bg

Amendement 3
Rebecca Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat wetgeving die op 
Europees niveau wordt voorgesteld en 
aangenomen, eenvoudig, gemakkelijk 
begrijpelijk en voor iedereen toegankelijk 
moet zijn; erkent dat de financiële 
middelen van de nationale overheden door 
de economische crisis steeds sterker onder 
druk zijn komen te staan, en is van mening 
dat met een engagement voor het opstellen 
van heldere en gemakkelijk om te zetten 
wetgeving enige verlichting kan worden 
geboden in deze stresssituatie;

1. onderstreept dat wetgeving die op 
Europees niveau wordt voorgesteld en 
aangenomen, eenvoudig, doeltreffend en 
efficiënt, gemakkelijk begrijpelijk en voor 
iedereen toegankelijk moet zijn, een 
duidelijke meerwaarde met zich moet 
brengen en daadwerkelijke voordelen 
tegen minimumkosten moet opleveren; 
erkent dat de financiële middelen van de 
nationale overheden door de economische 
crisis steeds sterker onder druk zijn komen 
te staan, en is van mening dat met een 
engagement voor het opstellen van heldere 
en gemakkelijk om te zetten wetgeving 
enige verlichting kan worden geboden in 
deze stresssituatie;

Or. en

Amendement 4
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat wetgeving die op 
Europees niveau wordt voorgesteld en 
aangenomen, eenvoudig, gemakkelijk 
begrijpelijk en voor iedereen toegankelijk 
moet zijn; erkent dat de financiële 
middelen van de nationale overheden door 
de economische crisis steeds sterker onder 
druk zijn komen te staan, en is van mening 
dat met een engagement voor het opstellen 
van heldere en gemakkelijk om te zetten 
wetgeving enige verlichting kan worden 
geboden in deze stresssituatie;

1. onderstreept dat wetgeving die op 
Europees niveau wordt voorgesteld en 
aangenomen, eenvoudig, gemakkelijk 
begrijpelijk en voor iedereen toegankelijk 
moet zijn; erkent dat de financiële 
middelen van de nationale overheden en de 
economische actoren door de economische 
crisis steeds sterker onder druk zijn komen 
te staan; is van mening dat met een 
engagement voor het opstellen van heldere 
en gemakkelijk om te zetten wetgeving 
enige verlichting kan worden geboden in 
deze stresssituatie;

Or. fr
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Amendement 5
Rebecca Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van oordeel dat bij beter wetgeven 
van een geest van gelaagd bestuur moet 
worden uitgegaan, i.e. van  
gecoördineerde actie van de Europese 
Unie, nationale instellingen en 
plaatselijke en regionale overheden; 

Or. en

Amendement 6
Sebastian Valentin Bodu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt er bij de Commissie en de 
Raad op aan om met het Parlement 
onderhandelingen te beginnen over de 
criteria voor een adequate toepassing van 
de artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie; is van oordeel dat dit kan gebeuren 
in het kader van de herziening van het 
Interinstitutioneel Akkoord "Beter 
wetgeven" dat onder meer zulke criteria 
zou kunnen omvatten;

Or. en

Amendement 7
Rebecca Taylor
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie diepgaander 
onderzoek te doen naar de toepassing van 
het evenredigheidsbeginsel, met name ten 
aanzien van het gebruik van de artikelen 
290 en 291 VWEU inzake gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen;

Or. en

Amendement 8
Sebastian Valentin Bodu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de druk die qua tijd en 
middelen op de nationale parlementen 
wordt uitgeoefend wanneer zij moeten 
reageren op ontwerpwetgeving, bijdraagt
aan hetgeen ondervonden wordt als een 
"democratisch tekort" binnen de EU;

6. is van mening dat de druk die qua tijd en 
middelen op de nationale parlementen 
wordt uitgeoefend wanneer zij moeten 
reageren op ontwerpwetgeving, kan 
bijdragen aan hetgeen ondervonden wordt 
als een "democratisch tekort" binnen de 
EU;

Or. en

Amendement 9
Sebastian Valentin Bodu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat pogingen om dit 
mechanisme te verbeteren, door 
bijvoorbeeld een krachtiger "rode kaart"-
procedure in te voeren, in goede aarde 

7. is van mening dat pogingen om dit 
mechanisme te vereenvoudigen, door 
bijvoorbeeld gedetailleerder onderzoek 
naar de problemen die nationale 
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zouden vallen; stelt voor na te denken 
over de vraag hoeveel antwoorden van
nationale parlementen nodig zijn om een 
dergelijke procedure op gang te brengen, 
of het hierbij alleen mag gaan om 
subsidiariteits- of evenredigheidsgronden, 
en welke effecten hiermee worden beoogd; 
beschouwt een dergelijke discussie als een 
nuttige fase in de ontwikkeling van de aan 
nationale parlementen toegekende macht, 
waarbij stimulansen voor het verrichten 
van toetsen met effecten op Europees 
niveau op één lijn worden gebracht;

parlementen hebben, welkom zouden zijn 
om de werking van het huidige systeem te 
verbeteren; beschouwt een dergelijke 
discussie als een nuttige fase in de 
ontwikkeling van de aan nationale 
parlementen toegekende macht, waarbij 
stimulansen voor het verrichten van toetsen 
met effecten op Europees niveau op één 
lijn worden gebracht;

Or. en

Amendement 10
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat een effectieve aanpak 
van de uitdagingen die zich voordoen bij 
het verbeteren van zowel de bestaande als 
de toekomstige wetgeving de Europese 
instellingen zal helpen op de crisis te 
reageren; is van mening dat de hervorming 
van de Europese wetgeving en 
wetgevingspraktijken een essentieel 
instrument is voor het bewerkstelligen van 
groei en concurrentievermogen in Europa;

9. is van mening dat een effectieve aanpak 
van de uitdagingen die zich voordoen bij 
het verbeteren van zowel de bestaande als 
de toekomstige wetgeving de Europese 
instellingen zal helpen op de crisis te 
reageren; is van mening dat de hervorming 
van de Europese wetgeving en 
wetgevingspraktijken een essentieel 
instrument is voor het bewerkstelligen van 
groei en concurrentievermogen in Europa; 
is bezorgd over de mogelijk aanzienlijke 
toename van het aantal gedelegeerde 
handelingen en de ontoereikende 
middelen waarmee het Europees 
Parlement politieke controle op die 
handelingen kan uitoefenen; 

Or. fr
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Amendement 11
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd over het feit dat de 
Commissie steeds sterker de nadruk legt op 
een "beleidscyclus" met meerdere fasen: 
initiëring, effectbeoordeling, raadpleging, 
opstelling, uitvoering en beoordeling, en
dat deze fasen worden gezien als 
onderdelen van een samenhangend proces;
is in deze context van mening dat het "denk 
eerst klein"-principe een rode draad moet 
zijn;

10. is verheugd over het feit dat de 
Commissie steeds sterker de nadruk legt op 
een "beleidscyclus" met meerdere fasen: 
initiëring, effectbeoordeling, raadpleging, 
opstelling, uitvoering en beoordeling, en 
dat deze fasen worden gezien als 
onderdelen van een samenhangend en 
transparant proces om de groei en het 
concurrentievermogen in Europa te 
bevorderen; is in deze context dan ook van 
mening dat het "denk eerst klein"-principe 
in alle fasen als een rode draad moet 
worden toegepast;

Or. bg

Amendement 12
Rebecca Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

– ervoor te zorgen dat de beoordelingen op 
grond van het programma voor gezonde en 
resultaatgerichte regelgeving (Refit) in de 
belangrijkste beleidssectoren voor het 
einde van de huidige legislatuur worden 
afgerond;

– ervoor te zorgen dat de beoordelingen op 
grond van het programma voor gezonde en 
resultaatgerichte regelgeving (Refit) in de 
belangrijkste beleidssectoren voor het 
einde van de huidige legislatuur worden 
afgerond, en daarin de bijdragen van alle 
bestuurslagen in de belangrijkste 
sectoren, die voor de plaatselijke en 
regionale overheden relevant zijn, worden 
opgenomen;

Or. en
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Amendement 13
Rebecca Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept het belang van 
vereenvoudiging ter rationalisering van 
het regelgevingskader, met name voor de 
plaatselijke en regionale overheden, wier 
financiële middelen voor de 
implementatie van wetgeving vaak beperkt 
zijn en verder zullen afnemen;

Or. en

Amendement 14
Rebecca Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verstaat onder overregulering 
("goldplating") de praktijk van de 
lidstaten om bij de omzetting van EU-
richtlijnen in nationaal recht, verder te 
gaan dan de in die richtlijnen vastgestelde 
minimumvereisten; verzoekt de lidstaten 
dan ook in geval van overregulering 
daarvoor de redenen te geven; 

Or. en

Amendement 15
Rebecca Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over de pogingen die 
worden ondernomen om ervoor te zorgen 
dat de effectbeoordelingen van de 
Commissie een brede en veelomvattende 
reeks potentiële effecten afdekken, maar is 
van mening dat het systeem op diverse 
manieren verder kan worden verbeterd; 
voelt zich in dit verband aangemoedigd 
door het besluit van de Commissie om haar 
richtsnoeren voor het opstellen van 
effectbeoordelingen voor eind juni 2014 te 
actualiseren, te consolideren en te herzien, 
en behoudt zich het recht voor om hieraan 
in de komende maanden een gedetailleerde 
bijdrage te leveren en aan te geven waar 
deze richtsnoeren kunnen worden 
verbeterd;

15. is verheugd over de pogingen die 
worden ondernomen om ervoor te zorgen 
dat de effectbeoordelingen van de 
Commissie een brede en veelomvattende 
reeks potentiële effecten afdekken, maar is 
van mening dat het systeem op diverse 
manieren verder kan worden verbeterd,
bijvoorbeeld door opneming van de 
territoriale dimensie (financiële en 
bestuurlijke gevolgen voor de nationale, 
regionale en plaatselijke overheden); 
voelt zich in dit verband aangemoedigd 
door het besluit van de Commissie om haar 
richtsnoeren voor het opstellen van 
effectbeoordelingen voor eind juni 2014 te 
actualiseren, te consolideren en te herzien, 
en behoudt zich het recht voor om hieraan 
in de komende maanden een gedetailleerde 
bijdrage te leveren en aan te geven waar 
deze richtsnoeren kunnen worden 
verbeterd;

Or. en

Amendement 16
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over de pogingen die 
worden ondernomen om ervoor te zorgen 
dat de effectbeoordelingen van de 
Commissie een brede en veelomvattende 
reeks potentiële effecten afdekken, maar is 
van mening dat het systeem op diverse 
manieren verder kan worden verbeterd; 
voelt zich in dit verband aangemoedigd 
door het besluit van de Commissie om haar 
richtsnoeren voor het opstellen van 
effectbeoordelingen voor eind juni 2014 te 

15. is verheugd over de pogingen die 
worden ondernomen om ervoor te zorgen 
dat de effectbeoordelingen van de 
Commissie een brede en veelomvattende 
reeks potentiële effecten afdekken, maar is 
van mening dat het systeem op diverse 
manieren verder kan worden verbeterd; 
voelt zich in dit verband aangemoedigd 
door het besluit van de Commissie om haar 
richtsnoeren voor het opstellen van 
effectbeoordelingen voor eind juni 2014 te 
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actualiseren, te consolideren en te herzien, 
en behoudt zich het recht voor om hieraan 
in de komende maanden een gedetailleerde 
bijdrage te leveren en aan te geven waar 
deze richtsnoeren kunnen worden 
verbeterd;

actualiseren, te consolideren en te herzien, 
en behoudt zich het recht voor om hieraan 
in de komende maanden een gedetailleerde 
bijdrage te leveren en aan te geven waar 
deze richtsnoeren kunnen worden 
verbeterd; wenst dat voor de 
effectbeoordelingen die voor de vorming 
van de publieke en politieke opinie van 
essentieel belang zijn, het beginsel van 
meertaligheid wordt nageleefd; 

Or. fr

Amendement 17
Rebecca Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. doet een beroep op de Commissie om 
de rol en de onafhankelijkheid van de Raad 
van effectbeoordeling te versterken en in 
het bijzonder de opstelling van 
wetgevingsvoorstellen pas af te ronden en 
de voorstellen pas in te dienen wanneer ze 
met een gunstig advies van de Raad van 
effectbeoordeling zijn goedgekeurd;

17. doet een beroep op de Commissie om 
de rol en de onafhankelijkheid van de Raad 
van effectbeoordeling te versterken, de 
regionale en plaatselijke overheden bij de 
beraadslagingen te betrekken, aangezien 
deze bestuurslagen hoogstwaarschijnlijk 
het nauwst bij de tenuitvoerlegging zullen 
worden betrokken, en in het bijzonder de 
opstelling van wetgevingsvoorstellen pas 
af te ronden en de voorstellen pas in te 
dienen wanneer ze met een gunstig advies 
van de Raad van effectbeoordeling zijn 
goedgekeurd;

Or. en

Amendement 18
Rebecca Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is verheugd over het directoraat 19. is verheugd over het directoraat 
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Effectbeoordeling en Europese 
Meerwaarde binnen het Parlement, dat een 
positieve ontwikkeling is; is van mening
dat het Parlement een systematische 
benadering moet uitwerken voor de 
behandeling van effectbeoordelingen; is 
verheugd over de korte samenvattingen die 
het directoraat Effectbeoordeling maakt 
van de met voorstellen van de Commissie 
gepaard gaande effectbeoordelingen, en is 
van mening dat deze samenvattingen een 
essentieel onderdeel moeten vormen van de 
behandeling van de wetgevingsvoorstellen 
in de commissies; verzoekt de Conferentie 
van commissievoorzitters na te gaan hoe 
deze aanbeveling het best ten uitvoer kan 
worden gelegd;

Effectbeoordeling en Europese 
Meerwaarde binnen het Parlement, dat een 
positieve ontwikkeling is; is van mening 
dat het Parlement een systematische 
benadering moet uitwerken voor de 
behandeling van effectbeoordelingen; is 
verheugd over de korte samenvattingen die 
het directoraat Effectbeoordeling maakt 
van de met voorstellen van de Commissie 
gepaard gaande effectbeoordelingen, en is 
van mening dat deze samenvattingen een 
essentieel onderdeel moeten vormen van de 
behandeling van de wetgevingsvoorstellen 
in de commissies; stelt voor in de 
effectbeoordelingen van het Parlement zo 
nodig een territoriale dimensie op te 
nemen; verzoekt de Conferentie van 
commissievoorzitters na te gaan hoe deze 
aanbeveling het best ten uitvoer kan 
worden gelegd;

Or. en

Amendement 19
Sebastian Valentin Bodu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat het Parlement en de 
Raad in de interinstitutionele 
gemeenschappelijke aanpak van 
effectbeoordelingen van 2005 hebben 
toegezegd om voorafgaand aan de 
goedkeuring van materiële wijzigingen 
effectbeoordelingen uit te voeren, en roept 
de commissies op om bij de 
tenuitvoerlegging van deze toezegging 
gebruik te maken van de Afdeling 
Effectbeoordeling;

20. herinnert eraan dat het Parlement en de 
Raad in de interinstitutionele 
gemeenschappelijke aanpak van 
effectbeoordelingen van 2005 hebben 
toegezegd om voorafgaand aan de 
goedkeuring van materiële wijzigingen 
effectbeoordelingen uit te voeren, wanneer 
zij dit in het kader van het 
wetgevingsproces wenselijk en 
noodzakelijk achten, en roept de 
commissies op om bij de tenuitvoerlegging 
van deze toezegging gebruik te maken van 
de Afdeling Effectbeoordeling;

Or. en
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