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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Vedrørende Kommissionens meddelelse: Handlingsprogram for reduktion af administrative 
byrder i Den Europæiske Union – KOM(2007)0023.

1. er enig i, at de lovgivningsmæssige rammer, som virksomhederne er omfattet af, har 
afgørende betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, bæredygtig vækst og 
resultater med hensyn til beskæftigelse, og, at det bør være et vigtigt mål for EU’s 
politikker at sikre, at de nuværende og fremtidige lovgivningsmæssige rammer er 
gennemsigtige, klare, effektive og af høj kvalitet generelt;

2. tilslutter sig det i Kommissionens handlingsprogram fastsatte mål om at reducere de
unødvendige og uforholdsmæssige administrative byrder med 25 % inden 2012;

3. mener, at det foreslåede handlingsprogram om reduktion af oplysningsforpligtelser ikke 
bør føre til deregulering eller ændring af fællesskabslovgivningens politiske 
målsætninger eller ambitionsniveau;

4. beklager, at meddelelsen ikke indeholder detaljerede oplysninger om, hvad der ligger til 
grund for valget af de i bilag II og III prioriterede områder, og anmoder derfor 
Kommissionen om at begrunde valget af disse områder og specifik lovgivning i en 
særskilt meddelelse for at gøre arbejdet så gennemsigtigt som muligt, hvilket vil øge
tilliden og støtten til handlingsprogrammet;

5. understreger, at det er vigtigt at med en klar skelnen mellem forældede, overflødige og 
overlappende oplysningsforpligtelser og oplysningsforpligtelser, der fortsat er 
nødvendige af hensyn til beskyttelse af folkesundheden, arbejdstagernes rettigheder, 
miljøet og Fællesskabets finansielle interesser;

6. forventer, at resultaterne af de eksterne konsulenters målinger i forbindelse med de
prioriterede områder i meddelelsens bilag II og forslagene til reduktion af de 
administrative byrder gøres offentligt tilgængelige og kan drøftes; foreslår derfor, at 
disse resultater sendes til høring hos de berørte parter og navnlig arbejdsmarkedets 
parter;

7. opfordrer Kommissionen til at underbygge forslag om ændring af 
fællesskabslovgivningen som følge af disse resultater med en detaljeret analyse af og
dokumentation for resultaterne og høringen og med en grundig, gennemsigtig og 
afbalanceret omfattende konsekvensanalyse, der tager hensyn til sociale aspekter samt
aspekter vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og økonomi og miljø.
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