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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Θέμα: Ανακοίνωση της Επιτροπής: Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση - COM(2007)0023

1. συμφωνεί ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητά τους, την βιώσιμη ανάπτυξή 
τους και τις επιδόσεις τους στο τομέα της απασχόλησης και ότι η διασφάλιση της 
διαφάνειας, της σαφήνειας, της αποτελεσματικότητας και της γενικότερης υψηλής 
ποιότητας του σημερινού και του μελλοντικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος πρέπει να 
αποτελεί σημαντικό στόχο της πολιτικής της ΕΕ·

2. συμφωνεί με τον στόχο του προγράμματος δράσης της Επιτροπής για μείωση κατά 25% 
του περιττού και δυσανάλογου διοικητικού φόρτου έως το 2012·

3. φρονεί ότι 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·

4. εκφράζει αποδοκιμασία για τo γεγονός ότι από 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·

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, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, του 
περιβάλλοντος ή των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, οι υποχρεώσεις 
πληροφόρησης παραμένουν αναγκαίες·

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 στους ενδιαφερόμενους παράγοντες και κυρίως στους κοινωνικούς 
εταίρους·

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 
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καλύπτει πτυχές που θα αφορούν την κοινωνική πρόνοια, την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία, την οικονομία και το περιβάλλον.


