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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

Privind Comunicarea Comisiei: Programul de acţiune pentru reducerea sarcinilor 
administrative în Uniunea Europeană - COM(2007)0023.

1. Este de acord că mediul de reglementare în care societăţile îşi desfăşoară activitatea este 
determinant pentru competitivitatea acestora, pentru dezvoltarea durabilă şi performanţa 
ocupării forţei de muncă, şi că asigurarea unui mediu de reglementare existent şi viitor 
transparent, clar, eficient şi în general de o calitate superioară ar trebui să reprezinte un 
obiectiv important al politicii UE;

2. Este de acord cu obiectivul programului de acţiune al Comisiei de reducere a sarcinilor 
administrative inutile şi disproporţionale până în anul 2012;

3. Avertizează, totuşi, împotriva utilizării unui obiectiv absolut de 25% şi încurajează 
raţionalizarea evaluării;

4. Susţine concluzia că acesta trebuie să fie un obiectiv comun care poate fi atins doar pe 
baza unui efort comun depus de către statele membre şi instituţiile europene;

5. Evidenţiază faptul că un alt obiectiv ar fi asigurarea eficienţei şi a eficientizării costurilor, 
date fiind resursele insuficiente puse la dispoziţie (20 milioane EUR) pentru reducerea 
sarcinilor administrative;

6. Respectă poziţia Comisiei conform căreia programul de acţiune propus privind reducerea 
obligaţiilor de informare (OI) nu ar trebui să conducă la o liberalizare sau modificare a 
obiectivelor politicii şi a nivelului de ambiţie cuprins în legislaţia comunitară;

7. Este foarte preocupat de faptul că Comunicarea Comisiei (Anexa I) propune limitarea 
domeniului de aplicare a programului de acţiune la obligaţii impuse societăţilor; 
consideră, totuşi, că strategia pentru dezvoltare şi locuri de muncă necesită, ca programul 
de acţiune să acopere toate sarcinile administrative;

8. Ia act de lipsa informaţiilor detaliate din comunicarea privind motivele de selectare a 
acţiunilor prioritare cuprinse în anexele II şi III; prin urmare, solicită Comisiei să justifice 
selectarea domeniilor prioritare şi a legislaţiei specifice într-o comunicare separată, în 
vederea acţionării în modul cel mai transparent, ceea ce sporeşte încrederea şi susţinerea 
acordate programului de acţiune;

9. Subliniază importanţa unei distincţii clare între cazurile de OI perimate, redundante sau 
prescriptive şi cazurile în care, din motive de protejare a sănătăţii publice, a sănătăţii, a 
siguranţei, a calităţii muncii şi a drepturilor angajaţilor, a mediului sau a intereselor 
financiare ale Comunităţii, obligaţiile de informare rămân necesare;

10. Susţine propunerea Comisiei de introducere a unor praguri pentru toate cerinţele de 
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informare, limitându-le la IMM-uri, acolo unde a fost posibil;

11. Se aşteaptă ca toate constatările consultanţilor externi privind măsurătorile domeniilor 
prioritare selectate astfel cum sunt cuprinse în anexa II la comunicare şi sugestiile propuse 
pentru reduceri să fie accesibile publicului şi să poată fi dezbătute; de aceea, sugerează 
comunicarea acelor rezultate spre consultare către Parlamentul European şi părţile 
interesate şi în special către partenerii sociali;

12. Îndeamnă Comisia şi statele membre să analizeze cazurile în care sunt adesea necesare 
diferite canale pentru asigurarea aceleiaşi informaţii şi să pună capăt duplicării 
informaţiei;

13. Invită Comisia să fundamenteze în mod valabil orice propunere de modificare a legislaţiei 
comunitare ca urmare a acestor constatări, printr-o analiză şi o documentare detaliate ale 
constatărilor şi consultării, precum şi printr-o evaluare substanţială a impactului, realizată 
într-un mod minuţios, transparent şi echilibrat, înglobând aspecte sociale, de sănătate şi 
siguranţă la locul de muncă, economice şi de mediu;

14. Invită statele membre să-şi intensifice eforturile pentru reducerea sarcinilor rezultate din 
legislaţie „pur” naţională;

15. De asemenea, invită statele membre să înlocuiască producerea de informaţii tipărite cu 
informaţii reproduse în format electronic şi pe internet, folosind portaluri de internet 
inteligente, acolo unde este posibil.
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