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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 368.068v01-00)
Marie-Line Reynaud
Στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος
(2006/2006(INI))

Τροπολογία: Ingo Friedrich

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια αυτή είναι για την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ένα εργαλείο στην υπηρεσία της στρατηγικής της Λισσαβόνας,

Or. de

Τροπολογία: Ingo Friedrich

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια παρόμοια ενέργεια προϋποθέτει μια στενή εταιρική 
σχέση στον τομέα αυτό μεταξύ των ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων κατ' αρχάς και 
μεταξύ των οργάνων αυτών και των εθνικών αρχών εν συνεχεία,

Or. de
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Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 3
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. υπενθυμίζει ότι αν και η απλούστευση είναι αναγκαία και επιθυμητή, δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να οδηγήσει στην αμφισβήτηση των πολιτικών που έχουν ήδη 
εγκριθεί και κατά συνέπεια εάν υπάρξει έστω και μικρή τροποποίηση του 
κοινοτικού κεκτημένου, δεν μπορεί να γίνει εκτός κάθε δημοκρατικού ελέγχου αλλά 
πρέπει να υποβληθεί στην έγκριση του νομοθέτη·

Or. fr

Τροπολογία: Pierre Moscovici

Τροπολογία 4
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. υποστηρίζει την αρχή της απλούστευσης του ρυθμιστικού πλαισίου που θα 
επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση και συνοχή της κοινοτικής νομοθεσίας, θεωρεί 
ωστόσο ότι η απλούστευση αυτή δεν πρέπει να γίνει σε βάρος της ολοκλήρωσης 
της Ένωσης και δεν πρέπει να οδηγήσει σε περιορισμό των εξουσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία: Ingo Friedrich

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3

3. διαπιστώνει ότι "το ποσοστό επιτυχίας" των πρωτοβουλιών απλούστευσης που 
αναλήφθηκαν μετά το 2003 δεν είναι απογοητευτικό και ότι η μέση διάρκεια των 
διαδικασιών δεν είναι υπερβολική παρά την περιπλοκότητα του υλικού·

Or. de

Τροπολογία: Ingo Friedrich

Τροπολογία 6
Παράγραφος 5

5. σημειώνει επίσης ότι οι διαδικασίες που διέπουν ορισμένα από τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την απλούστευση, και ειδικότερα 
η διαδικασία αναδιατύπωσης, θα μπορούσαν να διασαφηνιστούν από την άποψη των 
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αρμοδιοτήτων κάθε θεσμικού οργάνου, προκειμένου να αποφευχθούν οι 
διαδικαστικές έριδες και οι καθυστερήσεις που ενδέχεται να προκύπτουν από αυτές·
στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διασφαλισθεί η άσκηση των νομοθετικών εξουσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων πρέπει ωστόσο να 
μελετήσει μεθόδους εργασίας που θα επιτρέψουν στους βουλευτές να χειριστούν 
αποτελεσματικά την απλούστευση αυτή·

Or. de


