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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A Bizottság következő közleménye vonatkozásában: Az adminisztratív terhek csökkentésének 
cselekvési programja az Európai Unióban - COM(2007)0023.

1. egyetért azzal, hogy a szabályozási környezet, amelyben a vállalkozások működnek, 
meghatározza versenyképességüket, fenntartható növekedésüket és a foglalkoztatás 
területén elért teljesítményüket, illetve hogy a meglevő és jövőbeli átlátható, világos, 
hatékony és általában véve magas színvonalú szabályozási környezetnek az uniós politika 
fontos célkitűzésévé kell válnia;

2. egyetért a Bizottság cselekvési tervének azon célkitűzésével, mely szerint 2012-ig 25%-
kal csökkenteni kell a szükségtelen és aránytalan adminisztratív terheket;

3. mindamellett óv a 25 % abszolút célkitűzésként való felhasználásától és az értékelés 
ésszerűsítésére ösztönöz;

4. támogatja azt a következtetést, hogy ennek közös célkitűzéssé kell válnia, amely csak a 
tagállamok és az európai intézmények közös erőfeszítésével érhető el;

5. hangsúlyozza, hogy további célul kell kitűzni a hatékonyság és a költséghatékonyság 
biztosítását, tekintettel arra, hogy szűkös erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre (20 
millió euró) az adminisztratív terhek csökkentésére;

6. tiszteletben tartja a Bizottság azon álláspontját, hogy a tájékoztatási kötelezettségek 
csökkentése tekintetében javasolt cselekvési program nem vezet majd deregulációhoz 
vagy a közösségi jogszabályokban megjelenő politikai célkitűzések és az ambíciók 
szintjének megváltozásához;

7. mély aggodalommal tölti el a tény, hogy a Bizottság közleményében (I. melléklet) a 
cselekvési program hatályának a vállalatok vonatkozásában megállapított 
kötelezettségekre történő korlátozását javasolja; mindamellett úgy véli, hogy a fejlesztési 
és foglalkoztatási stratégia megköveteli, hogy a cselekvési program a polgárok és a 
munkavállalók olyan mindennapi gondjaira is kiterjedjen, mint például a 
munkakereséssel, a biztosítás igénybevételével vagy más foglalkoztatási jogokkal 
kapcsolatos ügyek;

8. megjegyzi, hogy a közlemény nem tartalmazza a II. és III. mellékletében felsorolt 
elsőbbségi fellépések kiválasztásának részletes indokolását; ezért kéri a Bizottságot, hogy 
külön közleményben indokolja az elsőbbségi területekre és a specifikus jogszabályokra 
vonatkozó választásait az ügymenet átláthatósága érdekében, mivel az növeli a cselekvési 
programba vetett bizalmat és annak támogatottságát;

9. hangsúlyozza, hogy fontos különbséget tenni az idejétmúlt, többszörös vagy túlságosan 
előírásszerű tájékoztatási kötelezettségek és azon esetek között, ahol a közegészség, az 
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egészség, a biztonság, a munkaminőség és az alkalmazotti jogokkal, a 
környezetvédelemmel vagy a Közösség pénzügyi érdekeivel összefüggő indokok továbbra 
is szükségessé teszik a tájékoztatási kötelezettséget;

10. támogatja a Bizottságnak az összes tájékoztatási követelmény tekintetében bevezetendő 
küszöbökre irányuló javaslatát, amely a KKV-k esetén a lehetőségekhez mérten 
korlátozná ezeket a követelményeket;

11. elvárja, hogy a külső szakértőknek a közlemény II. mellékletében felsorolt elsőbbségi 
területek mérésére vonatkozó megállapításai és az általuk tett, csökkentésre vonatkozó 
javaslatok nyilvánosan hozzáférhetők és megvitathatók legyenek; ezért javasolja, hogy a 
szakértői vizsgálatok eredményeit tájékoztatásul továbbítsák a Parlamentnek és az 
érintetteknek egyaránt, különösen a szociális partnereknek;

12. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg azokat az eseteket, amikor 
gyakran különböző csatornákon kérik be ugyanazokat az információkat, és vessenek véget 
az információk megtöbbszörözésének;

13. kéri a Bizottságot, hogy amennyiben e megállapítások következményeképp bármilyen 
módon módosítani kívánja a közösségi jogszabályokat, az ilyen irányú javaslatait 
megfelelően indokolja, mellékelve az eredmények és a konzultációk részletes elemzését és 
a rájuk vonatkozó dokumentációt, továbbá egy alapos, átlátható és kiegyensúlyozott 
módon elvégzett kimerítő hatáselemzést, amely kitér a szociális, munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, gazdasági és környezeti vonatkozásokra.

14. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék a „tisztán” nemzeti jogalkotásból adódó terhek 
csökkentésére irányuló erőfeszítéseiket;

15. arra is felhívja a tagállamokat, hogy helyettesítsék a nyomtatott tájékoztatás létrehozását 
elektronikusan és az interneten keresztül létrehozott tájékoztatással, lehetőleg intelligens 
internetes portálok használatával.
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