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Amendement ingediend door Satu Hassi en Carl Schlyter

Amendement 1
Paragraaf 1

1. ondersteunt ten volle het proces van Betere regelgeving met het oog op een grotere 
doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang, controleerbaarheid en transparantie van 
de EU-wetgeving; onderstreept echter dat hierbij aan een aantal voorwaarden moet 
worden voldaan:

(-i) Betere regelgeving met het oog op de verwezenlijking van de hoofddoelstelling 
van duurzame ontwikkeling;

(i) volledige betrokkenheid van het Europees Parlement;

(ii) brede en transparante raadpleging van alle belanghebbenden, met inbegrip van 
niet gouvernementele organisaties;

(iii) verbetering van de algemene transparantie van het regelgevingsproces, met 
name door de vergaderingen van de Raad toegankelijk te maken voor het 
publiek indien de Raad optreedt in zijn hoedanigheid van wetgever;

(iv) bij de vereenvoudiging moet op voet van gelijkheid rekening worden gehouden 
met economische, sociale, milieu- en gezondheidsoverwegingen, en mag niet 
alleen op de korte termijn worden gedacht;

(v) het vereenvoudigingsproces mag in geen geval leiden tot minder strenge normen 
dan in de huidige wetgeving;
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Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 2
Paragraaf 1, punt i)

(i) volledige en gezamenlijke betrokkenheid van de Raad, de Commissie en het Europees 
Parlement;

Or. pl

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 3
Paragraaf 1, punt iii)

(iii) verbetering van de algemene transparantie van het regelgevingsproces en van de 
verantwoordingsplicht van de Europese instellingen voor dit proces;

Or. pl

Amendement ingediend door Satu Hassi en Carl Schlyter

Amendement 4
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. uit zijn bezorgdheid over de resultaten van verschillende onafhankelijke studies dat 
de richtsnoeren van de Commissie over effectbeoordeling door de DG's van de 
Commissie niet ten volle worden nageleefd, dat de beoordeling en inschatting van 
economische gevolgen voorrang heeft gekregen op de beoordeling van ecologische, 
sociale en internationale gevolgen, dat de kosten van de wetgeving aanzienlijk meer 
worden beoordeeld dan de voordelen, en dat kortetermijnoverwegingen de 
bovenhand halen op de lange termijn; verwelkomt het voornemen van de Commissie 
om een Dienst voor effectbeoordelingen op te richten en een externe controle van 
het effectbeoordelingssysteem van de Commissie te verrichten; meent dat beide 
projecten ertoe zullen bijdragen dat de bovengenoemde aanhoudende 
tekortkomingen eindelijk worden weggewerkt;

Or. en
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 5
Paragraaf 4

4. verzoekt de Commissie om in samenwerking met de Raad en het Europees Parlement 
institutionele hervormingen in de Gemeenschap door te voeren die tot grotere 
besparingen kunnen bijdragen, en die de samenwerking tussen de instellingen met 
het oog op betere en slimmere wetgeving kunnen vergemakkelijken;

Or. pl

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 6
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. verzoekt de Commissie om bij haar verdere werkzaamheden met het oog op betere 
regelgeving rekening te houden met de resultaten van de studie over het 
vereenvoudigingsproces "Vereenvoudiging van het EU-milieubeleid"1, waarom de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid heeft verzocht;

Or. en

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 7
Paragraaf 5 ter (nieuw)

5 ter. ondersteunt de conclusie van de studie "Vereenvoudiging van de 
EU-milieuwetgeving" dat effectbeoordeling van essentieel belang kan zijn om 
tot betere wetgeving te komen en dat de kwaliteit van sommige van deze 
effectbeoordelingen moet worden verbeterd; verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen:
– dat voldoende tijd en financiële middelen voor deze beoordelingen worden 

uitgetrokken;
– dat economische, sociale, ecologische en gezondheidsaspecten bij 

effectbeoordelingen evenveel aandacht krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn;

– dat bij effectbeoordelingen niet alleen rekening wordt gehouden met de kosten 
van maatregelen, maar ook met de kosten van het niet-aanpakken van problemen 
op het gebied van milieu, volksgezondheid of voedselveiligheid;

– dat de effectbeoordeling transparant is en dat alle belanghebbende partijen 
hierbij aan bod komen;

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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– dat de opzet van effectbeoordelingen ruim genoeg is en rekening houdt met de 
verschillende omstandigheden in de lidstaten;

erkent dat effectbeoordelingen ook een essentiële rol kunnen spelen ingeval door het 
Europees Parlement of de Raad voorgestelde amendementen een aanzienlijke 
impact hebben;

Or. en

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 8
Paragraaf 5 quater (nieuw)

5 quater. verzoekt de Commissie informatie-uitwisseling aan te moedigen over beste 
praktijken in verband met de vereenvoudiging van de EU-milieuwetgeving in 
de lidstaten, zoals:
– het gebruik van informatietechnologie om de administratieve lasten te 

verminderen;
– de vereenvoudiging en harmonisatie van vergunningsregelingen en 

licentieovereenkomsten, met eerbiediging van de milieu- en 
gezondheidsnormen;

– de vereenvoudiging en harmonisatie van vereisten inzake toezicht en 
beoordeling, inclusief risicobeoordeling, met eerbiediging van de 
beginselen van transparantie en doeltreffende tenuitvoerlegging en 
handhaving;

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 9
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. is zich ervan bewust dat het wetgevingswerk binnen de Unie op een systematischer 
manier kan worden aangepakt; verzoekt de Commissie derhalve haar 
werkmethoden en organisatie te herzien, en te kiezen voor een horizontale aanpak 
van bepaalde kwesties, met het doel een grotere samenhang te verzekeren, mogelijke
synergieën te benutten en tegenstrijdigheden te voorkomen;

Or. en


