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Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi ja Carl Schlyter

Muudatusettepanek 1
Lõige 1

1. toetab kindlalt parema õigusliku reguleerimise protsessi ELi õiguse mõjususe, 
tõhususe, sidususe, vastutuse ja läbipaistvuse suurendamiseks; rõhutab aga 
seejuures, et selline protsess peab põhinema mitmetel eeltingimustel: 

-i) parem õiguslik reguleerimine on vahend säästva arengu üldise eesmärgi 
saavutamiseks;

i) Euroopa Parlamendi täielik kaasamine;

ii) laialdane ja läbipaistev konsultatsioon kõikide asjakohaste sidusrühmadega, 
sealhulgas valitsusväliste organisatsioonidega;

iii) õigusloomeprotsessi üldise läbipaistvuse tugevdamine, eelkõige nõukogu 
istungite avamisega avalikkuse kontrollile juhtudel, mil nõukogu tegutseb 
õigusloojana;

iv) lihtsustamist käsitlev hinnang peab võrdselt arvestama majanduslike, sotsiaalsete, 
keskkonna- ja tervishoiuaspektidega ning need kaalutlused ei tohiks olla 
lühiajalised;

v) lihtsustamisprotsess ei tohi mingil juhul kaasa tuua kehtivates õigusaktides 
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sätestatud normide leevendamist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 2
Lõike 1 punkt i

i) nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi täielik ning ühine kaasamine;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 3
Lõike 1 punkt iii

iii) õigusloomeprotsessi üldise läbipaistvuse ja ühenduse organite aruandekohustuse 
tugevdamine selle protsessi suhtes;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi ja Carl Schlyter

Muudatusettepanek 4
Lõige 3 a (uus)

3 a. on mures mitmete sõltumatute uuringute tulemuste pärast, mille kohaselt ei järgi 
komisjoni peadirektoraadid täielikult komisjoni mõjuhindamiste suuniseid, 
majandusliku mõju hindamist ja kvantifitseerimist on rõhutatud keskkonna-, 
sotsiaalse ja rahvusvahelise mõju arvel, õigusaktide maksumust hinnatakse palju 
rohkem kui kasu ning lühiajalised kaalutlused varjutavad pikaajalised kaalutlused; 
tervitab komisjoni kavatsust luua mõju hindamise komitee ja võtta kasutusele 
komisjoni mõju hindamise süsteemi välishindamine, mis mõlemad peaksid aitama 
tagada, et eespool loetletud püsivad puudused lõpuks kõrvaldatakse;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 5
Lõige 4

4. palub komisjonil koostöös nõukogu ja Euroopa Parlamendiga töötada välja ühenduse 
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institutsioonilise reformi, mis aitaks kindlustada suurema rahalise kokkuhoiu ja
hõlbustaks koostööd parema ja targema õigusloome tagamisel;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 6
Lõige 5 a (uus)

5 a. palub komisjonil võtta oma edasises parema õigusliku reguleerimise alases töös 
arvesse Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni 
taotlusel läbi viidud, lihtsustamisprotsessi käsitleva uuringu „ELi 
keskkonnapoliitika lihtsustamine”1 tulemusi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 7
Lõige 5 b (uus)

5 b. toetab uuringu „ELi keskkonnapoliitika lihtsustamine” järeldust, et 
mõjuhindamistel võib olla oluline roll parema õigusliku reguleerimise tagamisel ja 
et mõnede selliste hindamiste kvaliteeti tuleb parandada; nõuab tungivalt, et 
komisjon tagaks:

− nendeks hindamisteks piisava aja ja rahaliste vahendite eraldamise;

− mõjuhindamistes majanduslike, sotsiaalsete, keskkonna- ja tervishoiuaspektide 
võrdsel alusel arvestamise nii lühikeses kui pikemas perspektiivis;

− mõjuhindamistes mitte ainult meetmete võtmise maksumuse, vaid ka keskkonna-, 
rahvatervise- või toiduküsimustega mittetegelemise maksumuse arvessevõtmise;

− läbipaistvuse ja kõikide asjaomaste sidusrühmade panuse;

− mõjuhindamiste piisavalt laia ulatuse ja liikmesriikides valitsevate erinevate 
siseriiklike asjaolude arvessevõtmise;

tunnistab, et mõjuhindamistel võiks olla oluline roll ka juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab muudatusettepanekuid, millel võib olla 
märkimisväärne mõju;

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 8
Lõige 5 c (uus)

5 c. kutsub komisjoni üles edendama täiendavalt teabevahetust liikmesriikides ELi 
keskkonnapoliitika lihtsustamise parimate tavade alal, näiteks:

– infotehnoloogia kasutamine halduskoormuse vähendamiseks;
– loaskeemide ja litsentsimise lihtsustamine ja integreerimine, tagades samal ajal 

keskkonna- ja tervishoiustandardid;
– järelevalve- ja aruandlusnõuete lihtsustamine ja integreerimine, sealhulgas 

riskipõhine lähenemisviis, tagades samal ajal läbipaistvuse ning tõhusa 
rakendamise ja jõustamise.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 9
Lõige 6 a (uus)

6 a. on teadlik tõsiasjast, et õigusloometööd liidus saaks teha süstemaatilisemalt; kutsub 
seetõttu komisjoni üles mõtlema uuesti läbi oma töömeetodid ja korraldusviisi, et 
olla suuteline tegelema erinevate küsimustega horisontaalsemalt, kusjuures 
põhieesmärk on tagada suurem sidusus, toetuda võimalikule sünergiale ja vältida 
ebajärjekindlust.

Or. en
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