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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Par Komisijas paziņojumu —Rīcības programma administratīvā sloga samazināšanai Eiropas 
Savienībā — COM(2007)0023

1. piekrīt, ka normatīvā vide, kādā darbojas uzņēmumi, ir noteicošais to konkurētspējas, 
noturīgas attīstības un nodarbinātības rādītāju faktors, un ka ES politikas nozīmīgam 
mērķim jābūt esošās un turpmākās normatīvās vides pārskatāmības, skaidrības, 
iedarbīguma un vispārējas augstas kvalitātes nodrošināšanai;

2. piekrīt Komisijas rīcības programmā izvirzītajam mērķim līdz 2012. gadam nevajadzīgo 
un nesamērīgo administratīvo slogu samazināt par 25 %;

3. uzskata, ka ieteiktajai rīcības programmai par informēšanas pienākumu samazināšanu 
nevajadzētu novest pie ierobežojumu atcelšanas vai politisko nostādņu mērķu un 
Kopienas tiesību aktos izvirzīto vēlamo rezultātu līmeņa maiņas;

4. pauž nožēlu par to, ka šajā paziņojumā nav dota sīkāka informācija, kāpēc ir izvēlēti tieši 
II un III papildinājumā minētie prioritārie pasākumi; tādēļ lūdz Komisijai atsevišķā 
paziņojumā pamatot prioritātes jomu un konkrētu tiesību aktu izvēli, lai varētu turpināt 
darbu vispārredzamākajā veidā, kas palielina uzticību un atbalstu šai rīcības programmai;

5. uzsver to, cik nozīmīgi ir skaidri noteikt atšķirību starp gadījumiem, kad informēšanas 
pienākumi ir novecojuši, lieki vai atkārtojas, un gadījumiem, kad saistībā ar sabiedrības 
veselības, darbinieku tiesību, vides vai Kopienas finanšu interešu aizsardzību 
informēšanas pienākumi joprojām ir nepieciešami;

6. cer, ka ārējo konsultantu atzinumi attiecībā uz šī paziņojuma II pielikumā minēto izvelēto 
prioritātes jomu mērījumiem un ierosinātie priekšlikumi par samazināšanu ir pieejami 
sabiedrībai un tos var apspriest; tādēļ ierosina šos rezultātus apspriešanai iesniegt 
ieinteresētajām personām, jo īpaši sociālajiem partneriem;

7. aicina Komisiju pienācīgi pamatot ikvienu priekšlikumu grozīt Kopienas tiesību aktus, kas 
radies saistībā ar šiem atzinumiem, sniedzot šo atzinumu un apspriešanas detalizētu 
analīzi un attiecīgos dokumentus, kā arī pilnīgu, pamatotu, pārskatāmā un līdzsvarotā 
veidā izdarītu ietekmes novērtējumu, kurā ņemti vērā sociālie, veselības un darba 
drošības, ekonomiskie un vides aspekti. 


