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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Vedrørende Kommissionens meddelelse: Handlingsprogram for reduktion af administrative 
byrder i Den Europæiske Union – KOM(2007)0023.

1. er enig i, at de lovgivningsmæssige rammer, som virksomhederne er omfattet af, har 
afgørende betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, for bæredygtig vækst og 
for resultater med hensyn til beskæftigelse, og, at det bør være et vigtigt mål for EU’s 
politikker at sikre, at de lovgivningsmæssige rammer er og forbliver gennemsigtige, 
klare, effektive og af høj kvalitet generelt;

2. tilslutter sig det i Kommissionens handlingsprogram fastsatte mål om at reducere 
unødvendige og uforholdsmæssige administrative byrder med 25 % inden 2012;

3. advarer imidlertid mod fastsættelsen af et absolut mål på 25 % og tilskynder til en 
rationalisering af vurderingen;

4. støtter konklusionen om, at der skal være tale om en fælles målsætning, der kun kan 
opfyldes, hvis medlemsstaterne og EU-institutionerne yder en fælles indsats;

5. understreger, at man desuden bør bestræbe sig på at sikre effektiviteten og 
omkostningseffektiviteten i lyset af de knappe ressourcer (20 mio. EUR), der stilles til 
rådighed til reduktion af de administrative byrder;

6. respekterer Kommissionens synspunkt om, at det foreslåede handlingsprogram om 
reduktion af oplysningsforpligtelser ikke bør føre til deregulering eller ændring af 
fællesskabslovgivningens politiske målsætninger eller ambitionsniveau;

7. er meget bekymret over, at Kommissionen i sin meddelelse (i bilag I) foreslår at 
begrænse handlingsprogrammets anvendelsesområde til virksomheders forpligtelser; 
mener imidlertid, at strategien for udvikling og beskæftigelse indebærer, at der i 
handlingsprogrammet skal tages højde for alle administrative byrder;

8. noterer sig, at meddelelsen ikke indeholder detaljerede oplysninger om, hvad der ligger 
til grund for valget af de i bilag II og III prioriterede områder, og anmoder derfor 
Kommissionen om at begrunde valget af disse områder og specifik lovgivning i en 
særskilt meddelelse for at gøre arbejdet så gennemsigtigt som muligt, hvilket vil øge 
tilliden og støtten til handlingsprogrammet;

9. understreger, at det er vigtigt med en klar skelnen mellem oplysningsforpligtelser, der er 
forældede, overflødige og overregulerede, og oplysningsforpligtelser, der fortsat er 
nødvendige af hensyn til beskyttelse af folkesundheden, sundheden, sikkerheden, 
arbejdskvaliteten og arbejdstagernes rettigheder, miljøet og Fællesskabets finansielle 
interesser;

10. støtter Kommissionens forslag om at indføre tærskler for alle oplysningsforpligtelser, 
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herunder at begrænse disse for SMV'er i størst muligt omfang;

11. forventer, at resultaterne af de eksterne konsulenters målinger i forbindelse med de 
prioriterede områder i meddelelsens bilag II og forslagene til reduktion af de 
administrative byrder gøres offentligt tilgængelige og kan drøftes; foreslår derfor, at 
disse resultater sendes til høring hos Europa-Parlamentet såvel som hos de berørte parter 
og navnlig arbejdsmarkedets parter;

12. opfordrer kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje de tilfælde, hvor 
det ofte er nødvendigt at anvende forskellige kanaler til at indsamle samme oplysninger, 
og til at sætte en stopper for dobbeltindsamling af oplysninger;

13. opfordrer Kommissionen til at underbygge forslag om ændring af 
fællesskabslovgivningen som følge af disse resultater med en detaljeret analyse af og
dokumentation for resultaterne og høringen og med en grundig, gennemsigtig og 
afbalanceret omfattende konsekvensanalyse, der tager hensyn til sociale aspekter samt
aspekter vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og økonomi og miljø;

14. opfordrer medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at reducere de byrder, der 
kan tilskrives "ren" national lovgivning;

15. opfordrer desuden medlemsstaterne til at erstatte tilvejebringelsen af oplysninger i 
papirform med oplysninger i elektronisk form, herunder via internettet og avancerede 
internetportaler hvor det er muligt.
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