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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:

Inzake de mededeling van de Commissie: Actieprogramma ter vermindering van de 
administratieve lasten in de Europese Unie - COM(2007)0023.

1. is het ermee eens dat het regelgevingsklimaat waarin bedrijven opereren medebepalend is 
voor hun concurrentievermogen, duurzame groei en tewerkstellingsgraad, en dat ervoor 
moet worden gezorgd dat het bestaande en toekomstige regelgevingsklimaat transparant, 
helder, effectief en in het algemeen van hoge kwaliteit is, wat een belangrijke doelstelling 
van het EU-beleid dient te zijn;

2. stemt in met de doelstelling van het actieprogramma van de Commissie om tegen 2012 
een vermindering van 25% van onnodige en onevenredige administratieve lasten te
hebben bereikt;

3. is van mening dat het voorgestelde actieprogramma ter vermindering van 
informatieverplichtingen niet tot deregulering of wijziging van beleidsdoelen en 
ambitieniveau van de communautaire wetgeving mag leiden; 

4. betreurt het ontbreken van concrete informatie in de mededeling over de redenen om voor 
de in bijlagen II en III vermelde prioritaire maatregelen te kiezen; verzoekt de Commissie 
derhalve om de selectie van prioritaire gebieden en specifieke wetgeving in een 
afzonderlijke mededeling te motiveren, teneinde een zo hoog mogelijke mate van 
transparantie te bereiken, hetgeen het vertrouwen in en steun voor het actieprogramma zal 
doen toenemen;

5. benadrukt het belang van een duidelijk onderscheid tussen gevallen van verouderde, 
overbodige of herhaalde informatieverplichtingen en gevallen waarin 
informatieverplichtingen noodzakelijk blijven om redenen die verband houden met de 
bescherming van de volksgezondheid, de rechten van werknemers, het milieu of de 
financiële belangen van de Gemeenschap;

6. rekent erop dat de bevindingen van de externe consultants betreffende de metingen van de 
geselecteerde prioritaire gebieden zoals vermeld in bijlage II van de mededeling en de 
gedane suggesties voor vermindering van de administratieve lasten openbaar toegankelijk 
zijn en dat daarover gedebatteerd kan worden; stelt daarom voor dat deze resultaten aan de 
belanghebbenden en met name aan de sociale partners ter raadpleging worden voorgelegd;

7. verzoekt de Commissie ieder voorstel tot wijziging van de communautaire wetgeving die 
uit deze bevindingen voortvloeit naar behoren te onderbouwen met een gedetailleerde 
analyse en documentatie van de bevindingen en de raadpleging, en met een solide
effectbeoordeling, die op grondige, transparante en evenwichtige wijze is uitgevoerd en 
waarin sociale en economische aspecten en aspecten op het gebied van de gezondheid, 
veiligheid op het werk en het milieu zijn opgenomen.


