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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

Relativa à Comunicação da Comissão: Programa de Acção para a Redução dos Encargos 
Administrativos na União Europeia - COM(2007)0023

1. Concorda que o quadro legislativo no qual as empresas funcionam é determinante para a 
sua competitividade, crescimento sustentável e desempenho em matéria de emprego, e que
assegurar que o quadro legislativo, actual e futuro, seja transparente, claro, eficaz e, de um 
modo geral, de elevada qualidade deve ser um objectivo importante para a política da UE;

2. Concorda com o objectivo do Programa de Acção da Comissão no sentido de reduzir em 
25% os encargos administrativos desnecessários e desproporcionais até 2012;

3. Considera que o Programa de Acção proposto sobre a redução das obrigações de 
informação (OI) não deveria conduzir nem à desregulação nem às mudanças dos 
objectivos políticos do programa ou do nível de ambição da legislação comunitária;

4. Lamenta a falta de informação detalhada na comunicação sobre as razões para a escolha 
das acções prioritárias enumeradas nos Anexos II e III; solicita, por isso, à Comissão que 
justifique a selecção das áreas prioritárias e das medidas legislativas específicas noutra 
comunicação a fim de actuar de modo mais transparente, o que aumenta a confiança no
Programa de Acção e o apoio ao mesmo;  

5. Salienta a importância que tem uma distinção clara entre os casos de OI obsoleta, 
redundante ou repetitiva e os casos em que devido a razões relacionadas com a protecção 
da saúde pública, os direitos dos trabalhadores, o meio ambiente ou os interesses 
financeiros da Comunidade, as obrigações de informação continuam a ser necessárias;

6. Espera que os resultados dos exercícios de medição realizados por consultores externos 
em relação a áreas prioritárias enumeradas no Anexo II da Comunicação e as sugestões 
propostas em matéria de redução sejam de acesso público e possam ser objecto de 
discussão; sugere, por conseguinte, que estes resultados sejam transmitidos para consulta 
às partes interessadas e, em particular, aos parceiros sociais;

7. Solicita à Comissão que justifique adequadamente todas as propostas de modificação da 
legislação comunitária que sejam consequência destes resultados e que junte uma análise e 
documentação detalhada dos resultados e as consultas efectuadas, juntamente com uma 
avaliação substancial do impacto realizada de maneira minuciosa, transparente e 
equilibrada que inclua elementos de carácter social e relacionados com a saúde e a 
segurança no trabalho, assim como de carácter económico e ambiental. 


