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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud

komisjoni teatise „Halduskoormuse vähendamise tegevusprogramm Euroopa Liidus” 
KOM(2007)0023 kohta:

1. nõustub, et õiguslik keskkond, milles ettevõtted tegutsevad, on määrav nende 
konkurentsivõime, säästva kasvu ja tööhõive tulemuslikkuse suhtes ning et õigusliku 
keskkonna praeguse läbipaistvuse, selguse, tõhususe ja üldise kõrge kvaliteedi säilimise 
tagamine peaks olema ELi poliitika oluline eesmärk;

2. nõustub komisjoni tegevusprogrammi eesmärgiga vähendada ebavajalikku ja 
ebaproportsionaalset halduskoormust 2012. aastaks;

3. hoiatab siiski 25%lise vähendamise absoluutseks sihtmärgiks seadmise eest ning julgustab 
eesmärke uuesti hindama;

4. toetab otsust, mille kohaselt peab vähendamine olema ühine eesmärk, mida on võimalik 
saavutada vaid liikmesriikide ja Euroopa institutsioonide ühiste püüdluste tulemusel;

5. rõhutab, et kaugemaks eesmärgiks peaks olema tõhusus ja kulutasuvus, arvestades 
halduskoormuse vähendamiseks eraldatud piiratud vahendeid (20 miljonit eurot);

6. austab komisjoni seisukohta, et kavandatud tegevusprogramm teabe esitamise kohustuste 
vähendamise kohta ei tohiks viia õiguslikust reguleerimisest loobumiseni ega poliitiliste 
sihtide ning ühenduse õigusaktides sisalduvate eesmärkide muutumiseni;

7. on väga mures asjaolu pärast, et komisjoni teatises (I lisa) tehakse ettepanek vähendada 
tegevusprogrammi kohaldamisala ettevõtetele seatud kohustuste puhul; on siiski 
seisukohal, et arengu- ja tööhõivestrateegia eeldab, et tegevusprogramm katab kõik 
halduskulud; 

8. märgib, et teatises puudub üksikasjalik teave põhjustest, mille alusel valiti esmatähtsateks 
II ja III lisas loetletud tegevused; palub seetõttu komisjonil eraldi teatises selgitada 
esmatähtsate valdkondade ja konkreetsete õigusaktide valikut, et jätkata kõige 
läbipaistvamal viisil, mis tõstab tegevusprogrammi usaldusväärsust ja toetab seda;

9. rõhutab selge eristamise olulisust aegunud, üleliigse või liigseid ettekirjutusi sisaldava 
teabe juhtumite ja selliste juhtumite vahel, mille puhul põhjused on seotud rahvatervise, 
tervise, ohutuse, töökvaliteedi ja töötajate õiguste, keskkonna- või ühenduse finantshuvide 
kaitsega ning mille puhul teabe esitamise kohustusi on endiselt vaja;

10. toetab komisjoni ettepanekut kehtestada piirmäärad kõikidele teabenõuetele, vähendades 
neid VKEde puhul, kui võimalik;

11. loodab, et teatise II lisas esitatud välisekspertide tulemused esmatähtsate valdkondade 
mõõtmise kohta ja soovitused vähendamise kohta on kõigile kättesaadavad ning et nende 
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üle on võimalik arutleda; teeb seetõttu ettepaneku esitada nimetatud tulemused 
konsulteerimiseks nii Euroopa Parlamendile kui ka sidusrühmadele, eelkõige 
sotsiaalpartneritele;

12. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid vaataksid läbi juhtumid, mille puhul nõutakse 
tihti sama teabe edastamiseks eri kanalite kasutamist, ning lõpetaks teabe dubleerimise;

13. palub komisjonil nõuetekohaselt põhjendada kõnealuste järelduste põhjal tehtud mis tahes 
ettepanekuid ühenduse õigusaktide muutmiseks tulemuste ning konsultatsioonide 
üksikasjalike analüüside ja dokumentide abil ning põhjaliku, läbipaistva ja tasakaalustatud 
mõju hindamise abil, mis hõlmaks sotsiaalset, töötervishoiu ja tööohutuse, majandus- ning 
keskkonnaaspekti.

14. kutsub liikmesriike üles tegema suuremaid jõupingutusi, et vähendada üksnes 
siseriiklikest õigusaktidest tulenevat koormust; 

15. kutsub samuti liikmesriike üles asendama trükis avaldatud teave elektroonilisel kujul ja 
Internetis avaldatud teabega, kasutades võimaluse korral arukaid Interneti-portaale. 
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