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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy

v súvislosti s oznámením Komisie: Akčný program na znižovanie administratívnej záťaže 
v Európskej únii – KOM(2007)0023:

1. súhlasí s tým, že regulačný rámec, v ktorom podniky fungujú, je rozhodujúcim činiteľom 
ich konkurencieschopnosti, udržateľného rastu a výsledkov v oblasti zamestnanosti a že 
zabezpečenie transparentnosti, jasnosti a účinnosti súčasného a budúceho regulačného 
rámca a celkovo jeho vysokej kvality by malo byť dôležitým cieľom politiky EÚ;

2. súhlasí s cieľom akčného programu Komisie, ktorým je zníženie nepotrebnej a 
neprimeranej administratívnej záťaže do roku 2012;

3. varuje však pred použitím absolútneho cieľa 25 % a odporúča racionalizáciu hodnotenia;

4. podporuje záver, že toto musí byť spoločným cieľom, ktorý možno dosiahnuť len na 
základe spoločného úsilia členských štátov a európskych inštitúcií;

5. zdôrazňuje, že ďalším cieľom by malo byť zabezpečiť účinnosť a efektívnosť nákladov, 
keďže zdroje, ktoré sú k dispozícii na zníženie administratívnych nákladov (20 miliónov 
eur), sú obmedzené;

6. rešpektuje stanovisko Komisie, že navrhovaný akčný program na obmedzenie 
informačných povinností(IP) by nemal viesť k deregulácii alebo k zmene cieľov politiky 
a k menej ambicióznym právnym predpisom Spoločenstva;

7. je vážne znepokojený skutočnosťou, že v oznámení Komisie (príloha I) sa navrhuje 
obmedziť rozsah pôsobnosti akčného programu na povinnosti podnikov; domnieva sa 
však, že stratégia pre rozvoj a zamestnanosť si vyžaduje, aby akčný program zahŕňal 
všetku administratívnu záťaž; 

8. konštatuje, že v oznámení je nedostatok podrobných informácií o dôvodoch výberu 
prioritných činností, ktoré sú uvedené v prílohách II a III; žiada preto Komisiu, aby v 
záujme zabezpečenia čo najtransparentnejšieho postupu, ktorý zvýši dôveru v akčný 
program a jeho podporu, odôvodnila v samostatnom oznámení výber prioritných oblastí 
a osobitných právnych predpisov;

9. zdôrazňuje význam jasného rozlíšenia medzi prípadmi zastaraných, nadbytočných alebo 
príliš normatívnych informačných povinností a prípadmi, kde sú informačné povinnosti 
naďalej nevyhnutné z dôvodov ochrany verejného zdravia, zdravia, bezpečnosti, kvality 
práce a práv pracujúcich, životného prostredia alebo finančných záujmov Spoločenstva;

10. podporuje návrh Komisie zaviesť limity na všetky informačné povinnosti a obmedziť ich 
pre MSP všade, kde je to možné;

11. očakáva, že zistenia externých poradcov z oblasti merania vybratých prioritných oblastí 
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uvedených v prílohe II oznámenia a navrhované zníženia sú verejne dostupné a možno 
o nich diskutovať; navrhuje preto, aby boli tieto výsledky predložené na konzultáciu 
Parlamentu, ako i zainteresovaným stranám, a najmä sociálnym partnerom;

12. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby posúdili prípady, keď sa z rôznych zdrojov 
často požaduje poskytovanie tých istých informácií, a aby zamedzili duplicite informácií;

13. vyzýva Komisiu, aby poskytla primerané zdôvodnenie každého návrhu na úpravu 
právnych predpisov Spoločenstva v dôsledku týchto zistení spolu s podrobnou analýzou a 
dokumentáciou týchto zistení a konzultácie a s hĺbkovým hodnotením vplyvu, ktoré sa 
vykoná dôkladným, transparentným a vyváženým spôsobom a ktoré zahrnie sociálne, 
zdravotné a pracovno-bezpečnostné, ako aj hospodárske a environmentálne hľadiská.

14. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie na zmenšenie záťaže, ktorá vzniká v dôsledku 
čisto vnútroštátnych právnych predpisov; 

15. vyzýva tiež členské štáty, aby nahradili tlačené informácie informáciami elektronickými 
a používaním internetu a aby všade, kde je to možné, využívali inteligentné internetové 
portály. 



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

SK

POSTUP

Názov Lepšie zákonodarstvo v roku 2005: uplatňovanie zásad subsidiarity a 
proporcionality – 13. výročná správa

Číslo postupu 2006/2279(INI)
Gestorský výbor JURI
Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi
EMPL
16.11.2006

Rozšírená spolupráca – dátum 
oznámenia na schôdzi
Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko

dátum menovania

Ole Christensen
14.2.2007

Predchádzajúci spravodajca
Prerokovanie vo výbore 11.4.2007 7.5.2007
Dátum prijatia 8.5.2007
Výsledok záverečného hlasovania +:

–:
0:

25
0
1

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

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

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Françoise Castex, Richard Howitt, Agnes Schierhuber, Patrizia Toia

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní
Dátum predloženia ...


