
AM\663133LV.doc PE 388.432v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

11.5.2007 PE 388.432v01-00

GROZĪJUMI Nr. 1-9

Atzinuma projekts (PE 388.425v01-00)
Miroslav Ouzký
Labāka regulējuma Eiropas Savienībā stratēģisks pārskats
(2007/2095(INI))

Grozījumu iesniedza Satu Hassi un Carl Schlyter

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. stingri atbalsta labāka regulējuma procesu nolūkā nostiprināt ES tiesību aktu 
efektivitāti, lietderību, konsekvenci, publiskumu un pārredzamību; tomēr uzsver, ka 
šim procesam ir jābalstās uz vairākiem priekšnoteikumiem:

(-i) labāku regulējumu īsteno, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību, kas ir visaptverošs 
mērķis;

(i) pilnībā jāiesaista Eiropas Parlaments;

(ii) plaši un pārredzami jāapspriežas ar visām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, 
tostarp nevalstiskajām organizācijām;

(iii) jāsekmē regulatīvā procesa vispārēja pārredzamība, sevišķi rīkojot atklātas 
Padomes sanāksmes, kas notiek, kad Padome darbojas likumdevēja statusā;

(iv) veicot jebkādu vienkāršošanas novērtējumu, ir vienlīdz jāņem vērā ekonomiskie, 
sociālie, vides un veselības aspekti, pie tam tiem nevajadzētu būt tikai īstermiņa 
apsvērumiem;

(v) vienkāršošanas rezultātā nekādā gadījumā nevajadzētu pazemināt pašreiz spēkā 
esošajos tiesību aktos ietvertos standartus;



PE 388.432v01-00 2/4 AM\663133LV.doc

LV

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 2
1. punkta i) apakšpunkts

(i) pilnīgi un kopīgi jāiesaista Padome, Komisija un Eiropas Parlaments;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 3
1. punkta iii) apakšpunkts

(iii) jāsekmē regulatīvā procesa vispārēja pārredzamība un Kopienas iestāžu atbildība par 
šo procesu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Satu Hassi un Carl Schlyter

Grozījums Nr. 4
3.a punkts (jauns)

3.a pauž bažas par dažādu neatkarīgu pētījumu atzinumiem, ka Komisijas 
ģenerāldirektorāti ne vienmēr ievēro Komisijas pamatnostādnes par ietekmes 
novērtējumiem, ka ietekmes uz tautsaimniecību novērtējumam un noteikšanai ir 
piešķirta pārāk liela nozīme uz vides, sociālās un starptautiskās ietekmes rēķina, ka 
likumdošanas izmaksas ir izvērtētas daudz vairāk nekā ieguvumi un ka īstermiņa 
apsvērumi ir svarīgāki par ilgtermiņa apsvērumiem; atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu izveidot ietekmes novērtējuma padomi, kā arī ieviest Komisijas ietekmes 
izvērtējuma sistēmas ārēju pārbaudi, lai nodrošinātu, ka iepriekš minētie pastāvīgie 
trūkumi tiek beidzot novērsti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 5
4. punkts

4. aicina Komisiju sadarbībā ar Padomi un Eiropas Parlamentu izstrādāt Kopienas 
iestāžu reformu, kura palīdzētu nodrošināt lielākus finanšu ietaupījumus un 
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sekmētu sadarbību, nodrošinot labāku vai gudrāku regulējumu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 6
5.a punkts (jauns)

5.a aicina Komisiju turpmākajā darbā, lai panāktu labāku likumdošanu, ņemt vērā 
Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 
pasūtīto pētījumu par vienkāršošanas procesu „ES vides politikas vienkāršošana”1;

Or. en

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 7
5.b punkts (jauns)

5.b atbalsta pētījuma „ES vides politikas vienkāršošana” secinājumu, ka ietekmes 
novērtējumiem var būt būtiska nozīme, lai nodrošinātu labāku regulējumu, un ka 
jāuzlabo atsevišķu novērtējumu kvalitāte. Mudina Komisiju nodrošināt:

− ka šiem novērtējumiem dod pietiekami daudz laika un finanšu resursus;

− ka ietekmes novērtējumos tautsaimniecības, sociālie, vides un veselības aspekti ir 
izskatīti vienlīdzīgā līmenī gan īstermiņā, gan ilgtermiņā;

− ka ietekmes novērtējumos izskata ne tikai pasākumu izmaksas, bet arī izmaksas, 
kuras rodas, nepārbaudot vides, sabiedrības veselības un pārtikas jautājumus;

− pārredzamību un visu ieinteresēto pušu ieguldījumu;

− ka ietekmes novērtējumiem ir pietiekami plaša darbības joma un ka ir ņemti vērā 
dalībvalstu dažādie apstākļi.

Atzīst, ka ietekmes novērtējumiem varētu arī būt liela nozīme Eiropas Parlamenta 
vai Padomes ierosināto grozījumu gadījumā ar iespējamām nozīmīgām sekām.

Or. en

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 8
5.c punkts (jauns)

5.c aicina Komisiju turpmāk sekmēt informācijas apmaiņu par paraugpraksi ES vides 
politikas vienkāršošanā dalībvalstīs, piemēram:

- par informācijas tehnoloģijas izmantošanu, lai samazinātu administratīvo slogu;
- par atļauju sistēmu un licencēšanas vienkāršošanu un integrēšanu, saglabājot 

vides un veselības standartus;
- par uzraudzības un ziņojumu sniegšanas prasību, tostarp pieejas, kurā ņem vērā 

risku, vienkāršošanu un integrāciju, saglabājot pārredzamību un efektīvu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 9
6.a punkts (jauns)

5.d apzinās, ka likumdošanas darbu Eiropas Savienībā var veikt sistemātiskāk; tādēļ 
aicina Komisiju atkārtoti apsvērt darba metodes un veidu, kādā veic šo darbu, lai 
varētu risināt vairākus jautājumus horizontālākā veidā ar galveno mērķi nodrošināt 
lielāku konsekvenci, izveidot iespējamo sinerģiju un novērst nekonsekvenci.

Or. en


