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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Par Komisijas paziņojumu attiecībā uz Rīcības programmu administratīvā sloga 
samazināšanai Eiropas Savienībā — COM(2007)0023

1. piekrīt, ka normatīvā vide, kādā darbojas uzņēmumi, ir noteicošais to konkurētspējas, 
noturīgas attīstības un nodarbinātības rādītāju faktors, un ka ES politikas nozīmīgam 
mērķim jābūt nodrošināt, lai normatīvā vide ir un paliek pārskatāma, skaidra, iedarbīga un 
kopumā augstas kvalitātes;

2. piekrīt Komisijas rīcības programmā izvirzītajam mērķim līdz 2012. gadam samazināt 
nevajadzīgo un nesamērīgo administratīvo slogu;

3. tomēr brīdina, neizvirzīt konkrētu mērķi —25 %, un mudina novērtējumam pieiet 
racionāli;

4. atbalsta secinājumu, ka šim jābūt kopīgam mērķim, kuru var sasniegt tikai ar visu 
dalībvalstu un Eiropas iestāžu vienotiem centieniem;

5. uzsver, ka turpmākajam mērķim jābūt efektivitātes un rentabilitātes nodrošināšanai, ņemot 
vērā, ka administratīvā sloga samazināšanai paredzēti visai trūcīgi līdzekļi (20 miljoni 
EUR) 

6. ievēro Komisijas nostāju, ka ieteiktajai rīcības programmai par informēšanas pienākumu 
samazināšanu nevajadzētu novest pie ierobežojumu atcelšanas vai politisko mērķu un 
Kopienas tiesību aktos izvirzīto vēlamo rezultātu līmeņa maiņas;

7. pauž nopietnas bažas par to, ka komisijas paziņojumā (I pielikumā) ir ierosināts ierobežot 
šīs rīcības programmas apjomu, attiecinot to tikai uz uzņēmumiem noteiktajiem 
pienākumiem; tomēr uzskata, ka attīstības un nodarbinātības stratēģijas īstenošanai 
nepieciešams, lai rīcības programma attiektos uz visiem administratīvajiem šķēršļiem;

8. atzīmē, ka šajā paziņojumā nav dota sīkāka informācija, kāpēc ir izvēlēti tieši II un 
III papildinājumā minētie prioritārie pasākumi; tādēļ lūdz Komisijai atsevišķā paziņojumā 
pamatot prioritātes jomu un konkrētu tiesību aktu izvēli, lai varētu turpināt darbu 
vispārredzamākajā veidā, kas palielina uzticību un atbalstu šai rīcības programmai;

9. uzsver to, cik nozīmīgi ir skaidri noteikt atšķirību starp gadījumiem, kad informēšanas 
pienākumi ir novecojuši, lieki vai pārlieku stingri, un gadījumiem, kad saistībā ar 
sabiedrības veselības, veselības, drošības, darba kvalitātes un darbinieku tiesību, vides vai 
Kopienas finanšu interešu aizsardzību informēšanas pienākumi joprojām ir nepieciešami;

10. atbalsta Komisijas priekšlikumu visām prasībām informācijai noteikt robežvērtības, un 
kad vien iespējams samazinot tās mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

11. cer, ka ārējo konsultantu atzinumi attiecībā uz šī paziņojuma II pielikumā minēto izvelēto 
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prioritātes jomu mērījumiem un ierosinātie priekšlikumi par samazināšanu ir pieejami 
sabiedrībai un tos var apspriest; tādēļ ierosina šos rezultātus apspriešanai iesniegt 
Parlamentam, kā arī ieinteresētajām personām, jo īpaši sociālajiem partneriem;

12. mudina Komisiju un dalībvalstis apsvērt gadījumus, kad vienas un tās pašas informācijas 
sniegšanai bieži ir nepieciešami dažādi kanāli, un novērst informācijas dublēšanos; 

13. aicina Komisiju pienācīgi pamatot ikvienu priekšlikumu grozīt Kopienas tiesību aktus, kas 
radies saistībā ar šiem atzinumiem, sniedzot šo atzinumu un apspriešanas detalizētu 
analīzi un attiecīgos dokumentus, kā arī rūpīgi, pārskatāmi un līdzsvaroti veiktu reālu 
ietekmes novērtējumu, kurā ņemti vērā sociālie, veselības un darba drošības, ekonomiskie 
un vides aspekti;

14. aicina dalībvalstis vairāk censties samazināt slogu, ko rada tikai valsts tiesību akti;

15. vēl aicina dalībvalstis drukāto informāciju aizstāt ar elektroniski radītu informāciju un 
informāciju internetā, pēc iespējas izmantojot interneta viedportālus.



AD\666363LV.doc 5/5 PE 386.658v02-00

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Labāka likumdošana 2005. gadā — subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principa piemērošana — 13. gada ziņojums

Procedūras Nr. 2006/2279(INI)
Komiteja, kas atbildīga par jautājumu JURI
Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
EMPL
16.11.2006

Ciešāka sadarbība – datums, kad 
paziņoja plenārsēdē
Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums
Ole Christensen
14.2.2007

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)
Izskatīšana komitejā 11.4.2007 7.5.2007
Pieņemšanas datums 8.5.2007
Galīgā balsojuma rezultāti +:

–:
0:

25
0
1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Iles Braghetto, 
Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek 
Roland Clark, Luigi Cocilovo, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda 
Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan 
Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Csaba Őry, Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth 
Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Françoise Castex, Richard Howitt, Agnes Schierhuber, Patrizia Toia

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā
Piezīmes (šī informācija pieejama tikai 
vienā valodā)

...


	666363lv.doc

