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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till den process som avser att förenkla 
gemenskapslagstiftningen, men betonar att detta stöd baseras på att ett antal 
förhandsvillkor är uppfyllda:

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.

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.

2. Europaparlamentet stöder i princip ett snabbare godkännande av aktuella 
förenklingsförslag, men anser det nödvändigt att från fall till fall bedöma om ett förslag 
får mer allmänna konsekvenser, vilket i så fall innebär att mer tid krävs.

3. Europaparlamentet välkomnar målet att minska gemenskapens administrativa bördor 
med 25 procent och anser att det målet bör leda till mer ändamålsenlig, mer effektiv och 
mer användarvänlig lagstiftning och minska onödiga bördor för de små och medelstora 
företagen utan att sänka de standarder som finns i den nuvarande lagstiftningen.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med rådet och 
Europaparlamentet utarbeta en checklista som kan underlätta institutionernas arbete
när det gäller att garantera bättre och mer ändamålsenlig lagstiftning.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kraftigare betona tillämpning, 
verkställighet och utvärdering av gemenskapslagstiftningen, som en grundläggande del 
av arbetet med att förbättra lagstiftningen.


