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POBUDE
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor,
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:
V zvezi s sporočilom Komisije "Akcijski program za zmanjševanje upravnih obremenitev v
Evropski uniji" - KOM(2007)0023.
1. se strinja, da je zakonodajno okolje, v katerem delujejo podjetja, odločilno za njihovo
konkurenčnost, trajnostno rast in uspešno zaposlovanje, zato bi moralo biti zagotavljanje
njegove preglednosti, jasnosti, učinkovitosti in kakovosti tako zdaj kot v prihodnje
pomemben cilj politike EU;
2. se strinja s ciljem akcijskega programa Skupnosti, ki je znižanje nepotrebnega in
nesorazmernega upravnega bremena za 25 % do leta 2012;
3. meni, da predlagani akcijski program o zmanjšanju obveznosti obveščanja ne sme voditi k
deregulaciji ali spremembi političnih ciljev in ambicioznosti zakonodaje Skupnosti;
4. obžaluje pomanjkanje podrobnih informacij v sporočilu o razlogih za izbor prednostnih
akcij, ki so naštete v Prilogah II in III; zato poziva Komisijo, da upraviči izbor prednostnih
področij in specifičnih zakonov v ločenem sporočilu, da bi lahko napredovali na kar
najbolj pregleden način, kar krepi podporo akcijskemu programu in zaupanje vanj;
5. poudarja pomen jasnega razlikovanja med primeri zastarelih, odvečnih ali ponavljajočih
se obveznosti obveščanja in primeri, kjer obveznosti obveščanja ostajajo potrebne zaradi
razlogov, ki so v zvezi z varstvom javnega zdravja, pravicami delavcev in okoljem ali
finančnimi interesi Skupnosti;
6. pričakuje, da bodo dognanja zunanjih svetovalcev o meritvah izbranih prednostnih
področij, kot so našteta v Prilogi II k sporočilu, ter predlogi za znižanja javno dostopni in
da bo mogoče o njih razpravljati; zato predlaga, da se ta dognanja preda v posvetovanje
zainteresiranim stranem in zlasti socialnim partnerjem;
7. poziva Komisijo, da ustrezno utemelji vsak predlog spremembe zakonodaje Skupnosti kot
posledico teh dognanj, z podrobno analizo in dokumentacijo dognanj in posvetovanja in s
temeljito, pregledno in uravnoteženo presojo vplivov, ki obsega socialne, gospodarske in
okoljske vidike ter vidike zdravja in varnosti na delovnem mestu.
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