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En strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen
(2007/2095(INI))

Ändringsförslag från Satu Hassi och Carl Schlyter

Ändringsförslag 1
Punkt 1

1. Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till processen för bättre lagstiftning i syfte att stärka 
effektivitet, verkan, samstämdhet, ansvarsskyldighet och öppenhet i EU:s lagstiftning, 
men betonar att detta stöd baseras på att ett antal förhandsvillkor är uppfyllda:

-i) Bättre lagstiftning måste användas för att nå det övergripande målet om hållbar 
utveckling.

i) Europaparlamentet måste få medverka fullt ut.

ii) Det måste finnas ett brett och öppet samråd med alla berörda parter, inklusive 
icke-statliga organisationer.

iii) Den allmänna insynen i lagstiftningsprocessen måste förstärkas, särskilt genom att 
rådets möten öppnas för allmänhetens insyn när rådet handlar som lagstiftare.

iv) Vid varje bedömning som avser förenkling måste ekonomiska, sociala, miljömässiga 
och hälsomässiga aspekter beaktas på likvärdig basis, och hänsyn får inte tas endast 
till kortsiktiga överväganden.

v) Förenklingsprocessen får inte under några omständigheter medföra en försämring 
av de standarder som finns i nuvarande lagstiftning.
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Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 2
Punkt 1, led i

(i) Rådet, kommissionen och Europaparlamentet måste få medverka fullt ut och 
gemensamt.

Or. pl

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 3
Punkt 1, led iii

(iii) Den allmänna insynen i lagstiftningsprocessen och gemenskapsorganens 
ansvarsskyldighet för denna process måste förstärkas.

Or. pl

Ändringsförslag från Satu Hassi och Carl Schlyter

Ändringsförslag 4
Punkt 3a (ny)

3a. Europaparlamentet är oroat över att olika oberoende undersökningar visat att 
kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar inte fullt ut följs av 
kommissionens generaldirektorat, att bedömning och kvantifiering av ekonomiska 
konsekvenser har betonats till nackdel för miljö- och samhällskonsekvenser och 
internationella konsekvenser, att lagstiftningens kostnader bedöms i mycket större 
omfattning än dess nytta och att kortsiktiga överväganden överskuggar de 
långsiktiga. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att inrätta en kommitté 
för konsekvensbedömningar och införa en extern utvärdering av kommissionens 
system för konsekvensbedömning. Båda dessa åtgärder bör bidra till att garantera 
att de ihållande bristerna enligt ovan till slut kan övervinnas.

Or. en
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 5
Punkt 4

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med rådet och 
Europaparlamentet utveckla institutionella reformer inom gemenskapen som bidrar 
till ökade besparingar och underlättar samarbetet när det gäller att garantera bättre 
och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Or. pl

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 6
Punkt 5a (ny)

5a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt fortsatta arbete för en bättre 
lagstiftning beakta resultaten av den undersökning om förenklingsprocessen som 
beställdes av parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, 
”Simplifying EU Environmental Policy”1.

Or. en

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 7
Punkt 5b (ny)

5b. Europaparlamentet stöder slutsatsen i undersökningen ”Simplifying EU 
Environmental Policy” att konsekvensbedömningar kan spela en nyckelroll för att 
åstadkomma bättre lagstiftning och att kvaliteten i vissa bedömningar måste 
förbättras. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till

– att lämpliga tidsmässiga och ekonomiska resurser avdelas för dessa 
bedömningar,

– att man i konsekvensbedömningarna jämbördigt beaktar aspekter som rör 
ekonomi, samhälle, miljö och hälsovård, på både kort och lång sikt,

– att man i konsekvensbedömningarna beaktar inte enbart kostnaderna för 
åtgärder, utan även kostnaderna för att inte ta itu med frågor som rör miljö, 
folkhälsa och livsmedel,

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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– att det råder öppenhet och att man tar in bidrag från alla berörda parter,

– att konsekvensbedömningarna är tillräckligt breda till omfattningen och 
beaktar de olika nationella förutsättningarna i medlemsstaterna.

Konsekvensbedömningarna skulle också kunna spela en nyckelroll i fråga om 
ändringar som föreslås av Europaparlamentet eller rådet och kan få betydande 
konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 8
Punkt 5c (ny)

5c. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta främja 
informationsutbyte om bästa förfaringssätt när det gäller att förenkla EU:s 
miljöpolitik i medlemsstaterna, exempelvis

– användning av informationsteknik för att minska den administrativa 
belastningen,

– förenkling och integrering av tillståndssystem och licenser, med garantier för 
miljö- och hälsonormerna,

– förenkling och integrering av kraven på kontroll och rapportering, bland annat 
det riskbaserade angreppssättet, med garantier för öppenhet, effektivt 
genomförande och kontroll av efterlevnaden.

Or. en

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 9
Punkt 6a (ny)

6a. Europaparlamentet är medvetet om att lagstiftningsarbetet i unionen skulle kunna 
bedrivas mer helhetsövergripande. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att 
se över sina arbetsmetoder och sin organisation så att man kan ta itu med olika 
frågor på ett mer övergripande sätt, med huvudsyftet att nå ökad samstämdhet, 
bygga på möjliga synergieffekter och undvika inkonsekvens.

Or. en
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