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Ændringsforslag  1 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

3. glæder sig over, at der er indledt 

forhandlinger om en ny interinstitutionel 

aftale om bedre lovgivning; mener, at dette 

bør føre til kvalitative forbedringer af 

Kommissionens udarbejdelse af lovforslag 

og en styrkelse af dens konsekvensanalyser 

af lovforslag, herunder økonomiske, 

sociale, miljømæssige og SMV-relaterede 

konsekvensanalyser, og, hvor det er 

relevant, anvendelse af forordninger frem 

for direktiver i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet; forventer, at 

Kommissionen behandler den lovgivende 

myndigheds to parter ens med hensyn til 

den information og dokumentation, som 

den leverer i løbet af hele 

lovgivningsprocessen; forventer et 

kraftigere engagement med henblik på at 

sikre grundig interinstitutionel høring, en 

fuldstændig opfølgning af Parlamentets 

forslag og henstillinger, samt at der 

forelægges detaljerede begrundelser for 

enhver tilbagetrækning af forslag; minder 

om, at den flerårige programmering, som 

aftales mellem de tre institutioner, bør 

fastlægge rammerne for de årlige 

arbejdsprogrammer og danne grundlag for 

drøftelserne af det specifikke årlige 

3. tager til efterretning, at der er indledt 

forhandlinger om en ny interinstitutionel 

aftale om bedre lovgivning, og at dens mål 

er at forbedre kvaliteten af 

Kommissionens udarbejdelse af lovforslag 

og en styrkelse af dens 

konsekvensanalyser, herunder økonomiske, 

sociale og miljømæssige 

konsekvensanalyser;  forventer, at 

Kommissionen behandler den lovgivende 

myndigheds to parter ens med hensyn til 

den information og dokumentation, som 

den leverer i løbet af hele 

lovgivningsprocessen; forventer et 

kraftigere engagement med henblik på at 

sikre grundig interinstitutionel høring, en 

fuldstændig opfølgning af Parlamentets 

forslag og henstillinger, samt at der 

forelægges detaljerede begrundelser for 

enhver tilbagetrækning af forslag; minder 

om, at den flerårige programmering, som 

aftales mellem de tre institutioner, bør 

fastlægge rammerne for de årlige 

arbejdsprogrammer og danne grundlag for 

drøftelserne af det specifikke årlige 

arbejdsprogram; erindrer om sin holdning 

gående ud på, at bedre lovgivning ikke bør 

ses som et redskab til at nedprioritere 

områder, der falder inden for EU’s 
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arbejdsprogram; erindrer om sin holdning 

gående ud på, at bedre lovgivning ikke bør 

ses som et redskab til at nedprioritere 

områder, der falder inden for EU’s 

kompetencer, og at politiske afgørelser 

truffet som led i den demokratiske 

beslutningsproces bør have forrang frem 

for tekniske vurderinger;  

kompetencer, og at politiske afgørelser 

truffet som led i den demokratiske 

beslutningsproces bør have forrang frem 

for tekniske vurderinger;  

Or. en 
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Bas Eickhout 
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PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
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Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at fortsætte med at forbedre 

sammenhængen i sit lovgivningsprogram 

og styrke de uafhængige 

konsekvensanalyser af lovforslag, 

herunder en SMV-test og en 

konkurrenceevnetest, som kan bidrage til 

at fjerne bureaukrati på alle niveauer — 

europæisk, nationalt og regionalt — og for 

alle økonomiske aktører og borgere i deres 

dagligdag og dermed bidrage til at fremme 

jobskabelse, idet de sociale standarder og 

miljøstandarderne overholdes; mener, at 

SMV’er og mikrovirksomheder ikke bør 

pålægges unødvendige byrder i forbindelse 

med gennemførelse af lovgivning og 

overholdelse af standarder; opfordrer 

Kommissionen til at tilstræbe forenkling i 

videst muligt omfang og – hvor dette er 

muligt – at fremme fuld brug af digitale 

løsninger med henblik på at lette 

gennemførelsen af EU-reglerne; mener, at 

direktiver og forordninger, som viser sig at 

være uegnede til små virksomheder, 

muligvis bør revideres for at sikre, at 

SMV’er ikke belastes; opfordrer til, at 

mikrovirksomheder så vidt muligt 

undtages fra al administrationskrævende 

4. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at fortsætte med at forbedre 

sammenhængen i sit lovgivningsprogram, 

idet den bidrager til at fjerne bureaukrati 

på alle niveauer – europæisk, nationalt og 

regionalt – og for alle økonomiske aktører 

og borgere i deres dagligdag og dermed 

bidrage til at fremme jobskabelse, idet de 

sociale standarder og miljøstandarderne 

overholdes; mener, at SMV’er og 

mikrovirksomheder ikke bør pålægges 

unødvendige byrder i forbindelse med 

gennemførelse af lovgivning og 

overholdelse af standarder; opfordrer 

Kommissionen til at tilstræbe forenkling i 

videst muligt omfang og – hvor dette er 

muligt – at fremme fuld brug af digitale 

løsninger med henblik på at lette 

gennemførelsen af EU-reglerne; mener, at 

direktiver og forordninger, som viser sig at 

være uegnede til små virksomheder, 

muligvis bør revideres for at sikre, at 

SMV’er ikke belastes; tilslutter sig 

overvejelserne om tilpassede ordninger og 

regellempelse for SMV’er samt om mulige 

undtagelser for mikrovirksomheder, hvor 

det kan påvises, at disse ikke undergraver 

effektiviteten af lovgivningen, og at 
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lovgivning, navnlig for at sikre, at 

nystartede virksomheder og iværksættere 

føler sig tilskyndede; 

fritagelser eller regellempelse ikke vil føre 

til fragmentering eller hindre deres 

adgang til det indre marked;   

Or. en 



 

AM\1072783DA.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 3 

Ændringsforslag  3 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

5. forventer, at Kommissionen som led i 

programmet for målrettet og effektiv 

regulering (REFIT) forelægger en liste 

over lovgivning og forslag, der bør 

revideres eller tilbagekaldes, fordi deres 

formålstjenlighed eller EU-merværdi ikke 

længere er indlysende, og hvor de er 

forældede eller ikke længere opfylder deres 

formål; understreger imidlertid, at REFIT 

ikke må anvendes som påskud til at sænke 

ambitionsniveauet i spørgsmål af vital 

betydning, til deregulering eller til at sænke 

de sociale standarder og miljøstandarderne; 

mener, at en forenkling er et kvalitativt og 

ikke et kvantitativt mål; noterer sig målet 

om at nedbringe de administrative og 

bureaukratiske byrder og hertil knyttede 

omkostninger i forbindelse med nye 

forslag i hele den politiske cyklus, 

herunder gennemførelse i national ret, 

implementering og håndhævelse; 

opfordrer til at foretage betydelige 

reduktioner med det formål at 

tilvejebringe bedre betingelser for at skabe 

nye arbejdspladser, bevare arbejdspladser i 

Europa og bringe arbejdspladser tilbage fra 

udlandet, samt fremme konkurrenceevne 

5. forventer, at Kommissionen som led i 

programmet for målrettet og effektiv 

regulering (REFIT) forelægger en liste 

over lovgivning og forslag, der bør 

revideres eller tilbagekaldes, fordi deres 

formålstjenlighed eller EU-merværdi ikke 

længere er indlysende, og hvor de er 

forældede eller ikke længere opfylder deres 

formål; understreger imidlertid, at REFIT 

ikke må anvendes som påskud til at sænke 

ambitionsniveauet i spørgsmål af vital 

betydning, til deregulering eller til at sænke 

de sociale standarder og miljøstandarderne; 

mener, at bedre kvalitet, gennemsigtighed, 

rimelighed og enkelhed i lovgivningen er 

vigtigt for SMV’er og borgere; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at sende 

et signal om, at den er villig til at arbejde 

hen imod en virkelig forbedret lovgivning 

og ikke blot deregulering; mener, at det 

ikke er færre, men bedre miljømæssige og 

sociale standarder, der vil bidrage til at få 

bugt med krisen, idet der tilvejebringes 

bedre betingelser for at skabe nye 

arbejdspladser, bevare arbejdspladser i 

Europa og bringe arbejdspladser tilbage fra 

udlandet, samt fremme konkurrenceevne 
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og bæredygtig vækst; og bæredygtig vækst; 

Or. en 
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Punkt 46 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

46. glæder sig over offentliggørelsen af en 

ny skattepolitisk pakke og anmoder 

Kommissionen om at være ambitiøs i sine 

bestræbelser for at sikre et retfærdigt 

skattesystem ud fra princippet om, at skat 

skal betales i det land, hvor overskuddet 

skabes, således at forvridning på det indre 

marked og illoyal konkurrence undgås; 

46. glæder sig over offentliggørelsen af en 

ny skattepolitisk pakke, der er et første 

skridt, og anmoder Kommissionen om at 

være ambitiøs i sine bestræbelser for at 

sikre et retfærdigt skattesystem ud fra 

princippet om, at skat skal betales i det 

land, hvor overskuddet skabes, således at 

forvridning på det indre marked og illoyal 

konkurrence undgås; opfordrer til 

obligatorisk offentlig landeopdelt 

rapportering for multinationale 

virksomheder; opfordrer Kommissionen 

til at lovgive om en definition af 

økonomisk substans og fast 

forretningssted og til at indføre regler for 

behandling af forskning og udvikling 

samt navnlig "patentbokse"; 

Or. en 

 

 


