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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Glede sporočila Komisije o akcijskem programu za zmanjševanje upravnih obremenitev v 
Evropski uniji – KOM(2007)0023

1. se strinja, da zakonodajno okolje, v katerem delujejo podjetja, odločilno vpliva na njihovo 
konkurenčnost, trajnostno rast in zmožnost zaposlovanja, zato bi morala biti skrb za 
zakonodajno okolje, ki je in ostaja pregledno, jasno, učinkovito in zelo kakovostno, eden 
izmed osrednjih ciljev politike EU;

2. se strinja s ciljem akcijskega programa Komisije, ki je znižanje nepotrebnega in 
nesorazmernega upravnega bremena do leta 2012;

3. vseeno opozarja, naj se cilj 25 % ne upošteva brezpogojno, in spodbuja racionalizacijo 
ocenjevanja; 

4. podpira ugotovitev, da mora to biti skupni cilj, ki ga lahko dosežemo le s skupnimi 
prizadevanji držav članic in evropskih institucij;

5. poudarja, da bi morali kot nadaljnji cilj opredeliti uspešnost in stroškovno učinkovitost, 
saj so razpoložljiva sredstva za zmanjšanje upravnega bremena precej omejena (20 mio 
EUR);

6. spoštuje stališče Komisije, da predlagani akcijski program o zmanjšanju obveznosti 
obveščanja ne bi smel voditi k deregulaciji ali spremembi političnih ciljev in 
ambicioznosti zakonodaje Skupnosti;

7. je zelo zaskrbljen nad dejstvom, da sporočilo Komisije (priloga I) predlaga omejitev 
obsega akcijskega programa na obveznosti za podjetja; nasprotno meni, da strategija za 
razvoj in zaposlovanje zahteva akcijski program, ki bo pokrival vsa upravna bremena; 

8. ugotavlja, da sporočilo ne navaja podrobnosti o razlogih za izbor prednostnih akcij, 
naštetih v prilogah II in III; zato Komisijo poziva, da v ločenem sporočilu upraviči izbor 
prednostnih področij in posebnih predpisov, da bi lahko nadaljnje delo potekalo kar 
najbolj pregledno, saj je to osnova za večjo podporo akcijskemu programu in zaupanje 
vanj;

9. poudarja, da je zelo pomembno jasno razlikovanje med primeri zastarelih, odvečnih ali 
pretirano predpisujočih obveznosti obveščanja in primeri, kjer obveznost obveščanja 
ostaja iz razlogov, ki so v zvezi z varstvom javnega zdravja, zdravjem, varnostjo, 
kakovostjo dela ter pravicami delavcev in okoljem ali finančnimi interesi Skupnosti;

10. podpira predlog Komisije o vzpostavitvi pragov za vse zahteve po informacijah, ki bi, kjer 
je to mogoče, te zahteve omejili za mala in srednja podjetja;

11. izraža pričakovanje, da bodo ugotovitve zunanjih svetovalcev o meritvah izbranih 
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prednostnih področij, kot so našteta v prilogi II k sporočilu, ter predlogi za znižanja javno 
dostopni in da bo mogoče o njih razpravljati; zato predlaga, da se te ugotovitve 
posredujejo v posvetovanje Parlamentu pa tudi zainteresiranim stranem in zlasti socialnim 
partnerjem;

12. poziva Komisijo in države članice, naj pretehtajo primere, kjer se ista obveznost 
obveščanja pogosto zahteva prek različnih kanalov, ter naj odpravijo podvajanje 
informacij;

13. poziva Komisijo, naj vsak predlog spremembe zakonodaje Skupnosti, ki bi nastal na 
podlagi teh ugotovitev, ustrezno utemelji s podrobno analizo, dokumentiranimi 
ugotovitvami in posvetovanjem in s temeljito, pregledno in uravnoteženo presojo vplivov, 
ki bo obsegala socialne, gospodarske in okoljske vidike ter vidike zdravja in varnosti na 
delovnem mestu;

14. poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja za zmanjšanje bremena, ki izhaja iz 
izključno nacionalnih predpisov; 

15. države članice poziva tudi, naj tiskane informacije nadomestijo z informacijami, ki so 
objavljene elektronsko in na svetovnem spletu z uporabo inteligentnih portalov, kjer je to 
mogoče.
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