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Изменение, внесено от Satu Hassi и Carl Schlyter

Изменение 1
Параграф 1

1. Решително подкрепя процеса на опростяване на общностното законодателство с 
цел повишаване на ефективността, ефикасността, последователността, 
отговорността и прозрачността на правото на ЕС. Въпреки това, подчертава, 
че такъв процес трябва да се основава на редица предварителни условия: 

(-i) опростяването да се извършва с цел постигане на всеобщата цел за 
устойчиво развитие;

(i) пълноправно участие на Европейския парламент;
(ii) широк и прозрачен процес на консултация с всички заинтересувани 

участници, в т.ч. неправителствени организации;
(iii) засилване на общата прозрачност на регулаторния процес;
(iv) всяка оценка с оглед опростяване трябва да отчита в еднаква степен 

икономически, социални, екологични и здравни аспекти и не трябва да се 
ограничава от краткосрочни съображения;

(v) процесът на опростяване не трябва по никакъв начин да води до 
понижаване на стандартите, които се съдържат в действащото 
законодателство; 
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Изменение, внесено от Miroslav Ouzký

Изменение 2
Параграф 4 а (нов)

4а. Призовава Комисията в по-нататъшната си работа в областта на по-
доброто регулиране да вземе под внимание резултатите от проучването, 
заявено от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните на Европейския парламент относно процеса на опростяване -
„Опростяване на политиката на ЕС в областта на околната среда”.
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Изменение, внесено от Miroslav Ouzký

Изменение 3
Параграф 4 б (нов)

4б. Подкрепя заключението на проучването „Опростяване на политиката на 
ЕС в областта на околната среда”, че оценките на въздействието могат да 
имат ключова роля за осигуряването на по-добро регулиране и че е 
необходимо качеството на някои от тези оценки да бъде подобрено. 
Настоятелно призовава Комисията да следи:

- за тези оценки да бъдат определени достатъчно време и ресурси;

- оценките на въздействието да отчитат в еднаква степен икономически, 
социални, екологични и здравни аспекти в краткосрочен и дългосрочен план;

- оценките на въздействието да отчитат не само разходите по мерките, но 
и разходите вследствие на нерешаване на проблемите, свързани с околната 
среда, общественото здраве или храните;

- за прозрачност и участие на всички заинтересувани страни;

- оценките на въздействието да имат достатъчно широк обхват и да 
вземат под внимание различните национални условия в държавите-членки. 
Признава, че оценките на въздействието биха могли да играят също 
ключова роля в случая с измененията, предложени от Европейския 
парламент или Съвета, с възможни значителни последици.
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Изменение, внесено от Miroslav Ouzký

Изменение 4
Параграф 4 в (нов)

4в. Призовава Комисията да продължи да насърчава обмена на информация 
относно най-добрите практики за опростяването на политиката на ЕС в 
областта на околната среда в държавите-членки, като например:

- използване на информационни технологии за намаляване на 
административната тежест;

- опростяване и съчетаване на режимите за разрешителни и лицензиране,
като в същото време се гарантират екологични и здравни стандарти;

- опростяване и съчетаване на изискванията за наблюдение и отчитане, в 
т.ч. основания на риск подход, като в същото време се гарантират
прозрачност, ефективно прилагане и привеждане в действие.

Or. en


