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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 386.658v01-00)
Ole Christensen
Βελτίωση της νομοθεσίας 2005: εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας - 13η ετήσια έκθεση
(2006/2279(INI))

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 1
Παράγραφος 2

2. συμφωνεί με τον στόχο του προγράμματος δράσης της Επιτροπής για μείωση 
(διαγραφή) του περιττού και δυσανάλογου διοικητικού φόρτου έως το 2012·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. συμφωνεί με τον στόχο του προγράμματος δράσης της Επιτροπής για μείωση κατά 
25% του περιττού και δυσανάλογου διοικητικού φόρτου σε όλα τα επίπεδα 
(ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό) έως το 2012 και καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τους συννομοθέτες προς αυτήν την κατεύθυνση·

Or. el
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Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. προειδοποιεί, ωστόσο, να αποφευχθεί η εφαρμογή του απόλυτου στόχου του 25% 
και ενθαρρύνει τον εξορθολογισμό της αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. υποστηρίζει το συμπέρασμα ότι τούτο πρέπει να αποτελεί κοινό στόχο, ο οποίος 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση κοινής προσπάθειας των κρατών μελών και 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. επισημαίνει ότι ένας επιπλέον στόχος θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της 
αποδοτικότητας και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, δεδομένου ότι 
ελάχιστοι πόροι διατίθενται (20 εκατομμύρια ευρώ) για την επίτευξη της μείωσης 
του διοικητικού φόρτου·

Or. el

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3

3. σέβεται την θέση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, το προτεινόμενο 
πρόγραμμα δράσης σχετικά με την μείωση των υποχρεώσεων πληροφόρησης (ΥΠ) 
δεν πρέπει να επιφέρει απορρύθμιση ή μεταβολή των πολιτικών στόχων και του 
επιπέδου φιλοδοξίας που περιέχει η κοινοτική νομοθεσία·

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου δε θα 
πρέπει να γίνεται με βάση το ύψος των συνεπαγόμενων διοικητικών δαπανών αλλά 
με κριτήριο την επιβάρυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. εκφράζει έντονο προβληματισμό για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής 
(στο Παράρτημα Ι) προτείνει τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του 
προγράμματος δράσης στις υποχρεώσεις που βαρύνουν τις επιχειρήσεις· θεωρεί, 
αντιθέτως, ότι η στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση επιβάλλει την 
επέκταση του προγράμματος δράσης και στα πεδία εκείνα που αφορούν τους 
πολίτες και τους εργαζόμενους σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας, της 
εξεύρεσης εργασίας, της χρήσης των ασφαλιστικών ή οποιωνδήποτε άλλων 
εργασιακών δικαιωμάτων·

Or. el

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 9
Παράγραφος 4

4. διαπιστώνει ότι στην ανακοίνωση δεν παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες όσον 
αφορά του λόγους επιλογής των δράσεων προτεραιότητας που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ· καλεί, ως εκ τούτου την Επιτροπή να αιτιολογήσει την 
επιλογή των τομέων προτεραιότητας και της ειδικής νομοθεσίας σε χωριστή 
ανακοίνωση, ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια των ενεργειών 
της και να αυξηθούν με αυτόν τον τρόπο η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη προς το 
πρόγραμμα δράσης·

Or. en
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Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 10
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. τονίζει ότι ο στόχος της "βελτίωσης της νομοθεσίας" δεν πρέπει να εξομοιωθεί με
τον στόχο "λιγότερης νομοθεσίας" στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, όπου από
τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και την υποστήριξη της Επιτροπής απουσιάζουν
σημαντικά ζητήματα (άτυπες μορφές εργασίας, ωράρια, ευρωπαϊκές επιτροπές 
επιχείρησης, γονική άδεια κλπ.)· εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη φιλοδοξίας που 
χαρακτηρίζει την Επιτροπή όσον αφορά την θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με 
ζητήματα κοινωνικής πολιτικής στην προτεινόμενη Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής 
της για το 2008· 

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 11
Παράγραφος 5

5. τονίζει την σπουδαιότητα της σαφούς διάκρισης μεταξύ περιπτώσεων 
απηρχαιωμένων, περιττών ή επαναλαμβανόμενων ΥΠ και περιπτώσεων, στις οποίες, 
για λόγους που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας, της 
ασφάλειας, της ποιότητας της εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, του
περιβάλλοντος ή των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, οι υποχρεώσεις
πληροφόρησης παραμένουν αναγκαίες·

Or. el

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 12
Παράγραφος 5

5. τονίζει την σπουδαιότητα της σαφούς διάκρισης μεταξύ περιπτώσεων 
απηρχαιωμένων, περιττών ή υπερβολικά περιοριστικών ΥΠ και περιπτώσεων, στις 
οποίες, για λόγους που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας, των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, του περιβάλλοντος ή των οικονομικών συμφερόντων 
της Κοινότητας, ενδέχεται να παραμένουν αναγκαίες υποχρεώσεις πληρέστερης 
πληροφόρησης·

Or. en
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 13
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση ορίων για όλες τις 
υποχρεώσεις πληροφόρησης και για περιορισμό τους για τις ΜΜΕ, εφόσον είναι 
δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 14
Παράγραφος 6

6. προσδοκά ότι τα πορίσματα των εξωτερικών συμβούλων όσον αφορά τις μετρήσεις 
των επιλεγέντων τομέων προτεραιότητας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της 
ανακοίνωσης και οι προτεινόμενες προτάσεις μείωσης θα είναι προσιτά στο κοινό και 
θα επιδέχονται συζήτηση· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 15
Παράγραφος 6

6. προσδοκά ότι τα πορίσματα των εξωτερικών συμβούλων όσον αφορά τις μετρήσεις 
των επιλεγέντων τομέων προτεραιότητας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της 
ανακοίνωσης και οι προτεινόμενες προτάσεις μείωσης θα είναι προσιτά στο κοινό και 
θα επιδέχονται συζήτηση· προτείνει ως εκ τούτου να υποβληθούν τα εν λόγω 
αποτελέσματα προς διαβούλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και στους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες και κυρίως στους κοινωνικούς εταίρους·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 16
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν περιπτώσεις όπου η ίδια 
υποχρέωση πληροφόρησης απαιτείται συχνά από διαφορετικούς διαύλους και να 
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εξαλείψουν τις επικαλύψεις παροχής πληροφοριών·

Or. el

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 17
Παράγραφος 7

7. καλεί την Επιτροπή να αιτιολογήσει δεόντως οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της 
κοινοτικής νομοθεσίας ως συνέπεια αυτών των πορισμάτων, με λεπτομερή ανάλυση 
και τεκμηρίωση των πορισμάτων και των διαβουλεύσεων και με ουσιαστική 
αξιολόγηση των επιπτώσεων, η οποία θα διενεργηθεί με διεξοδικό, διαφανή και 
ισόρροπο τρόπο και θα καλύπτει πτυχές που θα αφορούν την κοινωνική πρόνοια, την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την οικονομία και το περιβάλλον· ζητεί να 
πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις μόνο εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους 
στους οποίους βασίζεται η νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 18
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες μείωσης του φόρτου που 
απορρέει από την "αμιγώς" εθνική νομοθεσία·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αντικαταστήσουν την παροχή έντυπων 
πληροφοριών με την ηλεκτρονική και μέσω του διαδικτύου υποβολή εκθέσεων, 
χρησιμοποιώντας έξυπνες διαδικτυακές πύλες, όπου αυτό είναι εφικτό·

Or. el


