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Lausuntoluonnos (PE 388.425v01-00)
Miroslav Ouzký
Euroopan unionin paremman sääntelyn strategisesta tarkastelusta
((2007/2095(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi ja Carl Schlyter

Tarkistus 1
1 kohta

1. tukee voimakkaasti parempaa sääntelyä koskevaa prosessia yhteisön lainsäädännön 
tehokkuuden, vaikuttavuuden, yhdenmukaisuuden, vastuullisuuden ja avoimuuden
parantamiseksi; korostaa kuitenkin, että tällaisen prosessin pohjana on oltava seuraavia 
ennakkoehtoja:

(-i) parempi sääntely toteutetaan, jotta voitaisiin saavuttaa kestävän kehityksen 
hallitseva tavoite;

(i) Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen;

(ii) kaikkien asianosaisten tahojen, myös kansalaisjärjestöjen, laaja ja avoin kuuleminen;

(iii) sääntelyprosessin yleisen avoimuuden lisääminen, erityisesti tekemällä neuvoston 
kokouksista julkisia, kun neuvosto käyttää lainsäädäntövaltaa;

(iv) kaikissa yksinkertaistamista koskevissa arvioinneissa on yhtäläisesti otettava 
huomioon taloudelliset, sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja terveydelliset 
näkökohdat, eikä rajoittaa arvioita vain lyhyen aikavälin hyötyihin;

(v) yksinkertaistamisprosessi ei missään nimessä saa tarkoittaa nykyisen lainsäädännön 
standardien madaltamista;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 2
1 kohdan i alakohta

(i) neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin täysimääräinen ja yhteinen 
osallistuminen;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 3
1 kohdan iii alakohta

(iii) sääntelyprosessin yleisen avoimuuden ja yhteisön toimielimien vastuullisuuden 
lisääminen tässä prosessissa;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi ja Carl Schlyter

Tarkistus 4
3 a kohta (uusi)

3 a. on huolissaan useiden riippumattomien tutkimusten tuloksista, joiden mukaan 
komission pääosastot eivät täysin noudata komission suuntaviivoja
vaikutustenarvioinneista, taloudellisten vaikutusten arviointia ja mittaamista on 
korostettu ympäristöllisten, sosiaalisten ja kansainvälisten vaikutusten 
kustannuksella, lainsäädännön kustannuksia on arvioitu paljon enemmän kuin 
niiden hyötyjä ja lyhyen aikavälin tarkastelu jättää varjoon pitkän aikavälin 
tarkastelun; pitää ilahduttavana, että komissio aikoo luoda vaikutustenarvioinneista 
vastaavan lautakunnan ja ottaa käyttöön komission vaikutusten 
arviointijärjestelmän ulkoisen arvioinnin ja että molemmilla niillä osaltaan 
varmistetaan, että edellä luetellut toistuvat puutteet voidaan lopultakin poistaa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 5
4 kohta

4. pyytää komissiota laatimaan yhdessä neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa 
yhteisön toimielinjärjestelmän uudistuksen, joka lisää varojen säästämistä ja 
helpottaa yhteistyötä paremman tai järkevämmän sääntelyn varmistamiseksi;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 6
5 a kohta (uusi)

5 a. kehottaa komissiota ottamaan sääntelyn parantamiseksi jatkossa tekemässään 
työssä huomioon tulokset Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan teettämästä yksinkertaistamisprosessia 
koskevasta tutkimuksesta "EU:n ympäristöpolitiikan yksinkertaistaminen"1;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 7
5 b kohta (uusi)

5 b. tukee EU:n ympäristöpolitiikan yksinkertaistamisesta tehdyn tutkimuksen 
johtopäätöksiä siitä, että vaikutustenarvioinnilla voi olla keskeinen tehtävä 
paremman sääntelyn varmistamisessa ja että laatua on parannettava eräissä näistä 
arvioinneista; kehottaa komissiota varmistamaan:

– että näihin arviointeihin annetaan asianmukaiset määrärahat ja niiden 
tekemiseen riittävästi aikaa,

– että vaikutustenarvioinneissa käsitellään yhtäläisesti taloudellisia, sosiaalisia, 
ympäristöllisiä ja terveydellisiä näkökohtia sekä lyhyellä että pidemmällä 
aikavälillä,

– että vaikutustenarvioinneissa käsitellään toimenpiteiden kustannusten lisäksi 
myös kustannuksia siitä, että ympäristöön, kansanterveyteen ja elintarvikkeisiin 
liittyviin kysymyksiin ei puututa,

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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– kaikkien merkityksellisten sidosryhmien avoimuuden ja panoksen,

– että vaikutustenarviointien ala on riittävän laaja ja että niissä otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset kansalliset olosuhteet;

toteaa, että vaikutustenarvioinneilla voi olla merkittävä tehtävä silloin, kun 
Euroopan parlamentti tai neuvosto esittävä vaikutukseltaan huomattavia 
muutoksia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 8
5 c kohta (uusi)

5 c. kehottaa komissiota edelleen edistämään tiedonvaihtoa EU:n ympäristöpolitiikan 
yksinkertaistamista jäsenvaltioissa koskevista parhaista käytännöistä, kuten:

– informaatioteknologian käytöstä hallinnollisen taakan supistamiseksi,

– lupa- ja lisenssijärjestelmien yksinkertaistamisesta ja yhtenäistämisestä 
samalla, kun varmistetaan ympäristö- ja terveysnormien noudattaminen,

– seuranta- ja raportointivaatimusten yksinkertaistamisesta ja yhtenäistämisestä, 
mukaan lukien riskiin perustuva lähestymistapa, samalla, kun varmistetaan 
täytäntöönpanon ja valvonnan avoimuus ja tehokkuus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 9
6 a kohta (uusi)

6 a. on tietoinen siitä, että unionin lainsäädäntötyötä voitaisiin tehdä 
systemaattisemmin; kehottaa sen vuoksi komissiota tarkastelemaan uudelleen 
työskentelymenetelmiään ja organisaatiotapaansa niin, että se voi käsitellä erilaisia 
asioita laaja-alaisemmin, pitäen keskeisenä tavoitteena yhtenäisyyden parantamista, 
mahdollisten synergioiden käyttämistä ja epäjohdonmukaisuuksien välttämistä;

Or. en


