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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Angående meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén samt Regionkommittén om åtgärdsprogram 
för minskning av administrativa bördor i Europeiska unionen KOM(2007)0023.

1. Europaparlamentet håller med om att lagstiftningsklimatet för företagen är avgörande för 
deras konkurrens, hållbara tillväxt och sysselsättning och att det borde vara ett centralt 
mål för EU:s politik att se till att gällande och framtida lagstiftning är öppen, tydlig, 
effektiv och håller en allmänt hög kvalitet.

2. Europaparlamentet är positivt till målet i kommissionens åtgärdsprogram om att minska 
företagens onödiga och oproportionerliga administrativa bördor med 25 procent före 2012.

3. Europaparlamentet menar att det föreslagna åtgärdsprogrammet om att minska 
informationskraven inte får leda till avreglering eller till att de politiska målen och 
ambitionsnivån i kommissionens gemenskapslagstiftning förändras.

4. Europaparlamentet beklagar meddelandets brist på detaljerad information om varför de 
prioriterade åtgärder som anges i bilaga II och III har valts ut. Parlamentet vill att 
kommissionen motiverar valet av prioriterade områden och särskilda rättsakter i ett 
separat meddelande för att arbetet skall kunna fortsätta på ett så öppet sätt som möjligt och 
därmed öka förtroendet och stödet för åtgärdsprogrammet.

5. Europaparlamentet betonar vikten av en klar skiljelinje mellan fall med föråldrade, 
överflödiga eller repetitiva informationskrav och fall där informationskrav kommer att 
vara nödvändiga även i framtiden, t.ex. för att skydda folkhälsan, arbetstagares rättigheter, 
miljön och gemenskapens ekonomiska intressen.

6. Europaparlamentet räknar med att resultaten av de mätningar som de externa konsulterna 
kommer fram till när det gäller de prioriterade områdena som anges i bilaga II till 
meddelandet och förslagen om minskningar kommer att finnas tillgängliga för 
allmänheten och kunna diskuteras. Parlamentet föreslår därför att dessa resultat 
vidarebefordras till berörda parter för samråd, framför allt till arbetsmarknadens parter.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underbygga eventuella förslag till 
ändringar av gemenskapslagstiftningen till följd av dessa resultat med en detaljerad analys 
och dokumentation av resultaten och samråden samt med en ingående konsekvensanalys 
genomförd på ett grundligt, öppet och balanserat sätt där sociala, hälsomässiga och 
ekonomiska aspekter beaktas samt även aspekter om säkerhet på arbetsplatsen och miljön.


