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Ændringsforslag af Satu Hassi og Carl Schlyter

Ændringsforslag 1
Punkt 1

1. støtter fuldt ud processen for bedre lovgivning med henblik på at styrke 
effektiviteten, sammenhængen, ansvaret og gennemsigtigheden i EU's lovgivning;
understreger imidlertid, at en sådan proces skal baseres på en række forudsætninger:

-i) bedre lovgivning gennemføres for at opnå det overordnede mål om 
bæredygtig udvikling;

i) fuld deltagelse af Europa-Parlamentet;

ii) bred og gennemsigtig høring af alle relevante parter, herunder ikke-statslige 
organisationer;

iii) styrkelse af den generelle gennemsigtighed i lovgivningsprocessen, især ved at 
give offentligheden mulighed for at få indsigt i rådsmøder, når Rådet 
optræder som lovgivende myndighed;

iv) enhver vurdering af forenklingen skal tage økonomiske, miljømæssige og 
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sundhedsmæssige aspekter i betragtning på lige fod og bør ikke begrænses til 
kortsigtede betragtninger;

v) forenklingsprocessen må under ingen omstændigheder medføre en forringelse 
af den gældende lovgivningsstandard;

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 2
Punkt 1, litra (i)

(i) fuld og fælles deltagelse af Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet;

Or. pl

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 3
Punkt 1, litra (iii)

(iii) styrkelse af den generelle gennemsigtighed i lovgivningsprocessen samt 
fællesskabsorganernes ansvar for denne proces;

Or. pl

Ændringsforslag af Satu Hassi og Carl Schlyter

Ændringsforslag 4
Punkt 3 a (nyt)

3a. er bekymret over resultaterne fra forskellige uafhængige undersøgelser, der viser, at 
Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser ikke overholdes fuldt ud af 
Kommissionens generaldirektorater, at vurderingen og kvantificeringen af de 
økonomiske virkninger er blevet fremhævet på bekostning af miljømæssige, sociale 
og internationale virkninger, at omkostningerne ved lovgivning vurderes langt mere 
end fordelene, og at de kortsigtede betragtninger overskygger de langsigtede; glæder 
sig over Kommissionens hensigt om at nedsætte et udvalg om konsekvensanalyse 
samt at oprette ekstern evaluering af Kommissionens konsekvensanalysesystem, som 
begge burde bidrage til at sikre, at de ovennævnte vedvarende mangler endelig 
afhjælpes;

Or. en
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 5
Punkt 4

4. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med Rådet og Europa-Parlamentet at udvikle 
en institutionel reform inden for Fællesskabet, som vil bidrage til at sikre større 
økonomiske besparelser samt lette samarbejdet ved at sikre en bedre eller klogere 
lovgivning;

Or. pl

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 6
Punkt 5 a (nyt)

5a. opfordrer Kommissionen til at tage resultaterne af undersøgelsen, gennemført på 
anmodning af Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed om forenklingsprocessen, "Forenkling af EU's miljøpolitik"1, i 
betragtning i dens videre arbejde for bedre lovgivning;

Or. en

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 7
Punkt 5 b (nyt)

5b. støtter konklusionen af undersøgelsen "Forenkling af EU's miljøpolitik", der 
fastslår, at konsekvensanalyser kan spille en vigtig rolle med hensyn til at sikre 
bedre lovgivning, og at kvaliteten af nogle af disse analyser skal forbedres;
opfordrer Kommissionen til at sikre:

− at der tildeles tilstrækkelig tid og finansielle ressourcer til disse analyser,

− at konsekvensanalyser tager økonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige 
aspekter i betragtning på lige fod, både på kort og længere sigt,

− at konsekvensanalyser ikke kun vurderer omkostningerne ved foranstaltninger, 
men også omkostningerne ved ikke at tage hånd om spørgsmål vedrørende miljø, 
folkesundhed eller fødevarer,

− gennemsigtighed og bidrag fra alle relevante aktører,

− at konsekvensanalysernes område er bredt nok og tager de forskellige nationale 
omstændigheder i medlemsstaterne i betragtning;

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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anerkender, at konsekvensanalyser også kunne spille en vigtig rolle i forbindelse 
med ændringsforslag med mulige væsentlige konsekvenser, foreslået af Europa-
Parlamentet eller Rådet;

Or. en

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 8
Punkt 5 c (nyt)

5c. opfordrer Kommissionen til yderligere at fremme udveksling af oplysninger om 
bedste praksis for forenkling af EU's miljøpolitik i medlemsstaterne, som f.eks.:

- brugen af informationsteknologi til at reducere den administrative byrde,
- forenklingen og integreringen af tilladelser og licensudstedelse, mens miljø- og 

sundhedsstandarder sikres,
- forenklingen og integreringen af krav om overvågning og rapportering, herunder 

en risikobaseret fremgangsmåde, mens gennemsigtighed og effektiv 
gennemførelse og håndhævelse sikres.

Or. en

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 9
Punkt 6 a (nyt)

5d. er bevidst om, at lovgivningsarbejdet i Unionen kunne gennemføres på en mere 
systematisk måde; opfordrer derfor Kommissionen til at tage sine arbejdsmetoder og 
sin organisation op til overvejelse med henblik på bedre at kunne tage hånd om 
forskellige spørgsmål på en mere horisontal måde, hvor det primære formål vil være 
at sikre større sammenhæng, udnytte mulige synergier samt undgå inkonsekvens;

Or. en
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