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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. erkent dat REFIT een belangrijke eerste stap betekent in de richting van het 

vereenvoudigen van de wetgeving en het verlichten van de regeldruk op ondernemingen 

en het wegnemen van belemmeringen voor groei en de schepping van werkgelegenheid; 

2. is verheugd over het pakket maatregelen voor betere regelgeving van de Commissie en is 

van mening dat het een belangrijk instrument is voor betere regelgeving; roept ertoe op 

REFIT te richten op en toe te spitsen op kwalitatieve wetgeving en het vermogen ervan 

om de belangen van de EU-burgers te beschermen en bevorderen; wijst erop dat bij 

effectbeoordelingen ook de sociale en milieugevolgen van het niet uitvaardigen van 

wetten moeten worden nagegaan, alsook het effect daarvan op de grondrechten van 

burgers op EU-niveau; benadrukt dat de verbetering van de regelgeving zowel op 

kwalitatieve als op kwantitatieve basis moet gebeuren; 

3. benadrukt het feit dat bij de uitvoering van evaluaties en regelgevende gezondheidstests 

van wetgeving meer gewicht moet worden toegekend aan de grondrechten en sociale 

rechten dan aan economische overwegingen; 

4. herinnert eraan dat vier leden van de Groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog 

niveau inzake administratieve lasten, die de domeinen werknemers, volksgezondheid, 

milieu en consumenten vertegenwoordigen, een afwijkend standpunt hebben ingenomen 

over het eindverslag van de Groep op hoog niveau van 24 juli 20141; 

5. steunt het streven van de Commissie naar een vermindering van de administratieve lasten; 

is van mening dat een vermindering van de administratieve lasten empirisch onderbouwd 

moet zijn en in geen geval de bescherming voor werknemers mag aantasten; 

6. beschouwt REFIT als een eerste stap in de richting van het verlichten van onnodige 

regeldruk en het wegnemen van belemmeringen voor groei en de schepping van 

werkgelegenheid; benadrukt evenwel dat "betere regelgeving" niet als een excuus voor 

deregulering mag worden gebruikt om de rechten van werknemers of consumenten te 

ondermijnen; 

7. wijst op de horizontale clausules van de artikelen 9 en 11 van het VWEU, die in 

aanmerking moeten worden genomen bij de vaststelling en uitvoering van het beleid en 

het optreden op EU-niveau; onderstreept niet alleen de noodzaak van het beoordelen van 

de financiële factoren en kortetermijneffecten, maar ook de waarde van wetgeving op 

lange termijn, zoals de beperking van schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het 

behoud van ecosystemen, wat over het algemeen moeilijk te kwantificeren is; betreurt dat 

                                                 
1 http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=93589C92-5056-B741-DBB964D531862603. 
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hierdoor vaak geen rekening wordt gehouden met de milieu- en sociale voordelen en 

kosten; 

8. dringt er bij de Commissie op aan duidelijke definities te verschaffen ten aanzien van 

activiteiten in verband met REFIT zoals de "evaluatie", "vereenvoudiging", "consolidatie" 

en "gerichte herziening" van bestaande wetgeving om voor meer transparantie te zorgen; 

9. is ingenomen met de inspanningen om de gehele wetgevingsprocedure te vereenvoudigen 

terwijl hoge normen worden gehandhaafd; wijst op de noodzaak van eenvoudigere, 

duidelijker geformuleerde wetgeving die de complexiteit vermindert en op eenvoudige 

wijze ten uitvoer kan worden gelegd, teneinde de naleving ervan te verbeteren en onze 

werknemers betere bescherming te bieden; herinnert aan het belang van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid; 

10. herinnert de Commissie eraan dat zij in de Small Business Act beloofd heeft in haar 

beleidsvorming uitvoering te geven aan het "denk eerst klein"-beginsel; is van mening dat 

bijkomende administratieve lasten en regeldruk, die al te vaak de goede werking van onze 

kmo's in de weg staan, hun concurrentievermogen belemmeren en hun vermogen om te 

innoveren en banen te scheppen beperken, middels dit beginsel moeten worden 

verminderd; verzoekt de Commissie met spoed de Small Business Act te evalueren om te 

bepalen hoe deze kan worden verbeterd zodat de werking ervan doeltreffender wordt, 

overeenkomstig de agenda voor betere regelgeving; 

11. benadrukt de noodzaak van een "bottom-up"-aanpak ten aanzien van betere regelgeving; 

herinnert aan het verzoek van het Parlement om een nieuwe groep voor betere regelgeving 

op te richten, bestaande uit belanghebbenden en nationale deskundigen; is ingenomen met 

de voorstellen van de Commissie om een Europees platform van belanghebbenden voor 

betere regelgeving op te richten; benadrukt dat aan dit platform moet worden 

deelgenomen door relevante belanghebbenden, waaronder officiële vertegenwoordigers 

van het maatschappelijk middenveld, de sociale partners, consumentenorganisaties en het 

bedrijfsleven, met name kmo's, die goed zijn voor 80 % van de nieuwe banen in Europa; 

benadrukt dat het Europese platform van belanghebbenden zichtbaar en onafhankelijk 

moet zijn, het hoofd  moet kunnen bieden aan de administratieve lasten die door de 

wetgevingsvoorstellen worden veroorzaakt en de kosten van naleving ervan, en de 

beginselen van subsidiariteit en evenredigheid in acht moet nemen; benadrukt dat de 

Commissie de voorstellen van dit platform actief moet bestuderen; onderstreept dat het 

platform ook initiatieven voor betere regelgeving moet voorstellen en de lidstaten moet 

helpen bij de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving op nationaal niveau; 

12. wijst erop dat de wetgeving inzake werkgelegenheid en gezondheid en veiligheid een 

minimumnorm voor de bescherming van werknemers vormt en dat de lidstaten verder 

kunnen gaan dan dat; herinnert eraan dat "gold-plating" door de lidstaten de regelgeving 

ingewikkelder kan maken en de naleving ervan verder kan beperken; is van mening dat 

omzettingsmaatregelen duidelijk en eenvoudig moeten zijn; raadt de lidstaten aan om 

verzwaring van de administratieve lasten te vermijden bij de omzetting van EU-wetgeving 

in nationale wetgeving; 

13. wijst erop dat slimme regelgeving in overeenstemming moet zijn met de sociale dimensie 

van de interne markt zoals bepaald in het Verdrag; onderstreept dat de REFIT-agenda niet 
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mag worden gebruikt om door sociale partners gesloten overeenkomsten op Europees 

niveau te ondermijnen; wijst erop dat de autonomie van de sociale partners moet worden 

gerespecteerd; herinnert eraan dat bij artikel 155 van het VWEU wordt gewaarborgd dat 

overeenkomsten van sociale partners op gezamenlijk verzoek van de ondertekenende 

partijen uitgroeien tot EU-regelgeving; is in dit verband ingenomen met de verklaring van 

Commissievoorzitter Juncker dat de sociale markteconomie alleen kan functioneren als er 

een sociale dialoog wordt gevoerd en dat hij een voorzitter van de sociale dialoog zou 

willen zijn; 

14. beklemtoont dat werknemers recht moeten hebben op bescherming van de gezondheid en 

veiligheid op de werkplek en minimumarbeidsvoorwaarden, ongeacht of het om een 

werkplek in een kleine, middelgrote of grote onderneming gaat; 

15. verzoekt de Commissie de onderhandelingen over de richtlijn inzake moederschapsverlof 

voort te zetten; 

16. verzoekt de Commissie de bescherming van werknemers te verbeteren; verzoekt de 

Commissie met name een voorstel inzake aandoeningen van het bewegingsapparaat en 

omgevingstabaksrook in te dienen en de nodige aanpassingen door te voeren inzake de 

lijst van carcinogene en mutagene stoffen;  

17. verzoekt de Commissie het Parlement en andere belanghebbende partijen te raadplegen 

voordat zij besluit tot de intrekking van wetgevingsvoorstellen; 

18. wijst op de noodzaak om voorspelbaarheid, rechtszekerheid en transparantie te 

waarborgen om ervoor te zorgen dat REFIT geen bron van voortdurende 

rechtsonzekerheid wordt; onderstreept dat wijzigingen in de wetgeving ook in een 

langetermijnperspectief moeten worden beschouwd; merkt op dat het beginsel van 

politieke discontinuïteit en de intrekking van bestaande wetgeving geen aanleiding mogen 

geven tot twijfels over de politieke wenselijkheid van sociale doelstellingen; 

19. betreurt dat de Commissie zeer huiverig is om de voorgestelde richtlijn betreffende 

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in het kader van REFIT 

kritisch te bekijken; waarschuwt dat de voorgestelde richtlijn ernstige problemen kan 

veroorzaken door te voorzien in nieuwe en makkelijke manieren om 

brievenbusmaatschappijen op te richten, maar ook door het ondermijnen van de sociale 

rechten van werknemers en het vermijden van de betaling van sociale premies; 

20. is bezorgd over de voortdurende evaluatie van de huidige wetgeving inzake arbeidstijd 

met het oog op vereenvoudiging ervan; stelt voor om in plaats daarvan inspanningen te 

leveren met het oog op een verbeterde, correcte tenuitvoerlegging ervan; 

21. is gekant tegen het voorstel om de steunregelingen voor de verdeling van fruit (bananen), 

groenten en melk op scholen stop te zetten; 

22. verzoekt de Commissie de kmo-test te evalueren om ervoor te zorgen dat hierdoor de 

rechten op het gebied van gezondheid, veiligheid en arbeid en de bescherming van 

werknemers in kmo's niet dreigen te worden verzwakt; 
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23. verzoekt de Commissie met spoed maatregelen te overwegen om het effect van onlangs 

ten uitvoer gelegde Europese btw-regels voor digitale diensten op micro-ondernemingen 

aan te pakken, met name wat de aanzienlijke administratieve lasten betreft, zodat de 

digitale economie kan bloeien; 

24. herinnert eraan dat commissaris Biénkowska tijdens haar hoorzitting heeft verklaard dat 

de Commissie heeft toegezegd de intrekking van voorstellen te overwegen die volgens de 

lidstaten gebaseerd zijn op een gebrekkige effectbeoordeling of elementen bevatten die 

niet volledig zijn bekeken; verzoekt de Commissie deze toezegging schriftelijk te 

bevestigen; 

25. wijst erop dat het effect van wetgeving op grote ondernemingen en kmo's kan variëren, 

waarmee bij het opstellen ervan rekening moet worden gehouden; wijst erop dat elke 

werknemer recht heeft op het hoogste niveau van bescherming wat betreft gezondheid en 

veiligheid op de werkplek, ongeacht de grootte van de onderneming of het onderliggende 

contract; 

26. ondersteunt de permanent lopende werkzaamheden van de Commissie, zoals het uitvoeren 

van betere effectbeoordelingen en evaluaties achteraf gedurende het gehele 

wetgevingsproces, het verder versterken van de onafhankelijkheid, objectiviteit en 

neutraliteit van effectbeoordelingen en het waarborgen van meer transparantie ten aanzien 

van de vraag in hoeverre rekening is gehouden met de standpunten die tijdens 

raadplegingen naar voren zijn gebracht; verzoekt om doeltreffend toezicht op de 

wetgeving om te controleren of die het gewenste effect heeft, en om gebieden in kaart te 

brengen waar sprake is van onsamenhangendheden tussen, alsook van ondoeltreffende 

maatregelen die een koppeling tot stand brengen tussen, bestaande en nieuwe regels die 

aanzienlijke lasten en kosten met zich mee kunnen brengen voor ondernemingen die deze 

regels trachten na te leven; benadrukt dat een betere handhaving van de bestaande 

wetgeving noodzakelijk is; 

27. waarschuwt tegen de uitvoering van horizonbepalingen in wetgeving, aangezien deze 

rechtsonzekerheid en discontinuïteit op wetgevingsgebied dreigen te scheppen; 

28. meent dat de beginselen van betere regelgeving van toepassing moeten zijn op zowel 

secundaire als primaire wetgeving; verzoekt de Commissie passende maatregelen te 

nemen om ervoor te zorgen dat alle gedelegeerde en uitvoeringshandelingen op het gebied 

van werkgelegenheid en sociale zaken op eenvoudige, duidelijke en transparante wijze 

uitvoeriger kunnen worden onderzocht; 

29. verzoekt de Commissie haar gedetailleerde effectbeoordeling inzake de richtlijn 

betreffende de arbeidstijd op te stellen; maakt zich eveneens zorgen over de lasten voor 

kmo's als gevolg van de tenuitvoerlegging van de REACH-richtlijn en de invloed hiervan 

op de werkgelegenheid in de Europese kmo's uit de chemische industrie; is derhalve 

ingenomen met het feit dat de Commissie bereid is de lasten voor kmo's die voldoen aan 

de REACH-richtlijn te verlichten, zonder afbreuk te doen aan de normen op het gebied 

van gezondheid, veiligheid en werkgelegenheid; 

30. wijst op het feit dat er geen bevredigende criteria zijn om "efficiëntie" en "kosten" te 

meten; merkt op dat deze termen niet adequaat zijn voor arbeidsongevallen en 
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beroepsziekten; benadrukt dat dit kan leiden tot besluiten van de administratie en 

controleurs, waardoor de legitieme, democratisch verkozen wetgevers worden ontweken; 

31. herinnert aan artikel 155 VWEU; verzoekt de sociale partners om betere 

regelgevingsinstrumenten te verwelkomen, in hun onderhandelingen vaker gebruik te 

maken van effectbeoordelingen en om overeenkomsten waarin wetshandelingen worden 

voorgesteld door te verwijzen naar de Raad voor effectbeoordeling van de Commissie; 

32. verzet zich tegen een nettodoelstelling voor het verminderen van de regelgevingskosten, 

aangezien hiermee wordt voorbijgegaan aan zowel het doel van de regelgeving als de 

voordelen ervan; 

33. dringt er bij de deskundige commissies van het Parlement op aan consequenter gebruik te 

maken van eigen effectbeoordelingsinstrumenten, met name als er ingrijpende wijzigingen 

van het oorspronkelijke Commissievoorstel worden overwogen; 

34. is op het gebied van overheidsopdrachten groot voorstander van verdere maatregelen, 

zoals de bevordering van kleinere aanbestedingspakketten zodat kmo's en micro-

ondernemingen kunnen concurreren bij aanbestedingen voor overheidsopdrachten; 

35. is van mening dat de termen "vereenvoudiging" en "vermindering van de lasten" in een 

steeds complexere situatie geen werkelijke betekenis hebben; benadrukt dat nieuwe 

technologieën en procedures de gezondheid van werknemers in gevaar kunnen brengen 

waardoor nieuwe beschermingsmaatregelen nodig zijn, die op hun beurt een extra 

administratieve last kunnen vormen; 

36. dringt er bij de Commissie op aan de sociale en milieugevolgen van haar beleid beter te 

beoordelen, evenals de gevolgen van haar beleid voor de fundamentele rechten van 

burgers, door oog te hebben voor de kosten van het niet uitvaardigen van wetten op 

Europees niveau en het feit dat kosten-batenanalyses slechts een van de vele mogelijke 

criteriareeksen dekken; 

37. is ervan overtuigd dat deugdelijke effectbeoordelingen een belangrijk instrument zijn ter 

ondersteuning van de besluitvorming en een belangrijke factor zijn voor de 

verwezenlijking van betere regelgeving; onderstreept echter dat dergelijke beoordelingen 

politieke beoordelingen en politieke besluitvorming niet kunnen vervangen; 
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