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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus,

susijusius su Komisijos komunikatu „Administracinės naštos mažinimo Europos Sąjungoje 
veiksmų programa“ COM(2007)0023:

1. sutinka, kad įmonių konkurencingumas, tvarus augimas ir užimtumo didinimas priklauso 
nuo jų reguliavimo sistemos ir kad reguliavimo sistemos skaidrumo, aiškumo, 
veiksmingumo ir aukštos kokybės užtikrinimas apskritai yra ir išlieka svarbus ES politikos 
tikslas;

2. pritaria Komisijos veiksmų programos tikslui iki 2012 m. sumažinti nereikalingą ir 
neproporcingą administracinę naštą;

3. tačiau įspėja, kad besąlygiškai užsibrėžti tikslą sumažinti šią naštą 25 proc. pavojinga, 
todėl ragina racionalizuoti vertinimą;

4. pritaria išvadai, kad šis tikslas turi būti bendras ir jo įmanoma siekti tik bendromis 
valstybių narių ir Europos institucijų pastangomis;

5. pabrėžia, kad, nusprendus skirti nedidelį finansavimą (20 mln. eurų) administracinei
naštai mažinti, taip pat turėtų būti siekiama užtikrinti veiksmingumą ir šias lėšas 
panaudoti tikslingai;

6. pritaria Komisijos pozicijai, kad siūlomos įsipareigojimų teikti informaciją mažinimo 
veiksmų programos taikymas neturėtų panaikinti reguliavimo ar keisti politikos tikslų ir 
atsisakyti ambicingų Bendrijos teisės aktų siekių;

7. yra labai susirūpinęs dėl to, kad Komisijos komunikate (I priede) veiksmų programos 
taikymo sritį siūloma apriboti įmonių įsipareigojimais; vis dėlto mano, kad pagal 
vystymosi ir užimtumo strategiją reikalaujama į veiksmų programą įtraukti visų sričių 
administracinę naštą;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad komunikate stinga išsamios informacijos, pagrindžiančios II ir 
III prieduose išvardytų prioritetinių veiksmų pasirinkimą, todėl, siekdamas kuo 
skaidresnės veiklos ir didesnio pasitikėjimo veiksmų programa bei paramos jai, prašo 
Komisiją parengti atskirą komunikatą, kuriame būtų išdėstyti prioritetinių sričių ir 
konkrečių teisės aktų pasirinkimo motyvai;

9. pabrėžia, kad svarbu aiškiai atskirti pasenusių, nereikalingų arba besikartojančių 
įsipareigojimų teikti informaciją atvejus nuo atvejų, kai įsipareigojimai teikti informaciją 
teikimo tebėra būtini siekiant užtikrinti darbo saugą ir darbo kokybę bei darbuotojų teises, 
visuomenės sveikatos, sveikatos, aplinkos ar Bendrijos finansinių interesų apsaugą;

10. pritaria Komisijos pasiūlymui nustatyti visų informacijos reikalavimų apimtį ir, kai 
įmanoma, riboti ją mažų ir vidutinių įmonių atvejais;
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11. tikisi, kad komunikato II priede išorės konsultantų pateiktos pasirinktų prioritetinių 
sričių įvertinimo išvados ir administracinės naštos mažinimo pasiūlymai bus prienami 
visiems ir viešai svarstomi, todėl siūlo šiuos rezultatus pateikti Parlamentui ir 
suinteresuotosioms šalims, ypač socialiniams partneriams;

12. skatina Komisiją ir valstybes nares svarstyti atvejus, kai skirtingų šaltinių neretai 
prašoma pateikti tą pačią informaciją, ir sustabdyti informacijos dubliavimą;

13. ragina Komisiją tinkamai argumentuoti bet kurį Bendrijos teisės aktų keitimo pasiūlymą, 
pateiktą remiantis šiomis išvadomis, parengti išsamią išvadų ir konsultacijų analizę bei 
dokumentus ir svariai pagrįstą poveikio įvertinimą, į kurį būtų įtraukti socialiniai, 
darbuotojų saugos ir sveikatos, ekonominiai ir aplinkosaugos aspektai;

14. ragina valstybes nares siekti dar labiau mažinti administracinę naštą, susijusią su 
nacionaliniais teisės aktais;

15. taip pat ragina valstybes nares spausdintą informaciją keisti elektroninio formato ir 
interneto informacija ir, jei įmanoma, naudoti pažangiuosius interneto portalus.
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