
PA\660462LT.doc PE 386.658v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

NEGALUTINIS
2006/2279(INI)

28.3.2007

NUOMONĖS PROJEKTAS
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

pateiktas Teisės reikalų komitetui

dėl geresnės teisėkūros 2005 m.: subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymas. 13–oji metinė ataskaita

(2006/2279(INI))

Nuomonės referentas: Ole Christensen



PE 386.658v01-00 2/3 PA\660462LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\660462LT.doc 3/3 PE 386.658v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus,

susijusius su Komisijos komunikatu „Administracinės naštos mažinimo Europos Sąjungoje 
veiksmų programa“ KOM(2007)0023:

1. sutinka, kad įmonių reguliavimo sistema lemia jų konkurencingumą, tvarų augimą ir 
užimtumo didinimą ir kad esamos ir būsimos reguliavimo sistemos skaidrumo, aiškumo, 
veiksmingumo ir apskritai aukštos kokybės užtikrinimas turėtų būti svarbus ES politikos 
tikslas;

2. pritaria Komisijos veiksmų programos tikslui iki 2012 m. nereikalingą ir neproporcingą 
administracinę naštą sumažinti iki 25 proc.

3. mano, kad taikant pasiūlytą veiksmų programą dėl įsipareigojimų teikti informaciją 
sumažinimo neturėtų sumažėti reguliavimo ar kisti politikos tikslai ir Bendrijos teisės 
aktuose užsibrėžti tikslai;

4. apgailestauja, kad komunikate nepateikta išsamios informacijos, kodėl buvo pasirinkti II ir 
III prieduose išvardyti prioritetiniai veiksmai; todėl prašo Komisiją pagrįsti prioritetinių 
sričių ir konkrečių teisės aktų pasirinkimą atskirame komunikate, siekiant veikti kuo 
skaidriau, nes tai keltų pasitikėjimą veiksmų programa ir skatintų palankumą jai;

5. pabrėžia, kad svarbu aiškiai atskirti nebetinkamus, nereikalingus arba besikartojančius 
įsipareigojimus teikti informaciją nuo atvejų, kai siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, 
darbuotojų teises, aplinką ar Bendrijos finansinius interesus įsipareigojimai teikti 
informaciją tebėra privalomi;

6. tikisi, kad nepriklausomų konsultantų II–ame komunikato priede pateiktų pasirinktų 
prioritetinių sričių vertinimas ir pateikti pasiūlymai dėl biurokratinės naštos mažinimo yra 
viešai prienami ir dėl jų bus galima diskutuoti; todėl siūlo, kad vertinimų rezultatai būtų 
pateikti suinteresuotosioms šalims ir ypač socialiniams partneriams ir kad dėl šių rezultatų 
su jais būtų konsultuojamasi.

7. ragina Komisiją kiekvieną pasiūlymą dėl Bendrijos teisės aktų keitimo, pateiktą 
atsižvelgiant į prioritetinių sričių vertinimo rezultatus, tinkamai pagrįsti ir pateikti išsamią 
vertinimo ir konsultacijų analizę ir dokumentus bei pagrįstą, išsamų, skaidrų ir 
proporcingą poveikio vertinimą, apimantį socialinius, saugumo darbe, ekonominius ir 
aplinkosaugos klausimus.


