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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

ke sdělení Komise nazvanému „Akční program pro snižování administrativní zátěže 
v Evropské unii“ (KOM(2007)0023):

1. souhlasí s tím, že právní prostředí, ve kterém podniky působí, předurčuje jejich 
konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj a zaměstnavatelské možnosti, a že zajištění toho, 
aby bylo stávající i budoucí právní prostředí transparentní, jednoznačné, účinné a obecně 
vysoce kvalitní, by mělo být významným cílem politiky EU;

2. souhlasí s cílem akčního programu Komise dosáhnout do roku 2012 snížení zbytečné 
a nepřiměřené administrativní zátěže;

3. varuje nicméně před použitím absolutního cíle 25% a vybízí k racionalizaci 
vyhodnocování;

4. podporuje závěr, že toto musí být společným cílem, kterého lze dosáhnout pouze 
na základě společného úsilí členských států a evropských institucí;

5. zdůrazňuje, že dalším cílem by mělo být zajištění účinnosti a efektivnosti nákladů
vzhledem k tomu, že prostředky určené pro snížení administrativní zátěže (20 milionů 
EUR) jsou omezené;

6. respektuje stanovisko Komise, že navrhovaný akční program pro snižování informačních 
povinností by neměl vést k deregulaci nebo ke změně cílů politik a k méně ambiciózním 
právním předpisům Společenství;

7. je velice znepokojen skutečností, že sdělení Komise (v příloze I) navrhuje omezit rozsah 
akčního programu na povinnosti podniků; domnívá se nicméně, že strategie pro rozvoj 
a zaměstnanost vyžaduje, aby akční program pokrýval veškerou administrativní zátěž;

8. konstatuje, že ve sdělení není dostatek podrobných informací týkajících se důvodů, 
ze kterých byly zvoleny právě prioritní činnosti uvedené v přílohách II a III; vyzývá tudíž 
Komisi, aby za účelem zajištění co možná nejtransparentnějšího postupu, který zvýší 
důvěru v akční program i jeho podporu, odůvodnila v samostatném sdělení výběr 
prioritních oblastí a specifických právních předpisů;

9. zdůrazňuje význam jasného odlišení případů zastaralých, nadbytečných či příliš
normativních informačních povinností od případů, ve kterých jsou informační povinnosti 
i nadále nezbytné z důvodů týkajících se ochrany veřejného zdraví, zdraví, bezpečnosti, 
kvality práce a práv pracovníků, životního prostředí nebo finančních zájmů Společenství;

10. podporuje návrh Komise zavést limity na všechny informační povinnosti s tím, že pro 
MSP je omezí tam, kde to bude možné;

11. očekává, že zjištění externích poradců týkající se provedených měření vybraných 
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prioritních oblastí, jejichž seznam se nalézá v příloze II sdělení, a jimi navrhovaná snížení 
budou veřejně přístupná a bude možné o nich diskutovat; navrhuje tudíž, aby byly tyto 
výsledky předloženy ke konzultaci Parlamentu a stejně tak zainteresovaným stranám 
a zejména sociálním partnerům;

12. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby přezkoumaly případy, ve kterých jsou stejné 
informace vyžadovány od různých zdrojů a zamezily vzájemnému překrývání informaci;

13. vyzývá Komisi, aby řádně zdůvodnila veškeré návrhy změn právních předpisů 
Společenství, které by byly důsledkem uvedených zjištění, společně s podrobnou analýzou 
a dokumentací nálezů a konzultace a s kvalitním zhodnocením dopadu provedeným 
důkladně, transparentně a vyváženě při zohlednění sociálních, hospodářských 
a environmentálních aspektů, jakož i zdraví a bezpečnosti na pracovišti;

14. vyzývá členské státy, aby znásobily své úsilí při snižování zátěže, která plyne z „čistě” 
vnitrostátních právních předpisů;

15. rovněž vyzývá členské státy, aby při šíření informací nahradily produkci tištěných 
informací používáním elektronické formy nebo internetu, a tam kde je to možné, aby 
používaly inteligentní internetové portály.
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