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Ole Christensen
Geresnė teisėkūra 2005 m.: subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas. 13–oji metinė 
ataskaita
(2006/2279(INI))

Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 1
2 dalis

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 2
2 dalis

2. pritaria Komisijos veiksmų programos tikslui iki 2012 m. nereikalingą ir 
neproporcingą administracinę naštą sumažinti iki 25 proc. visais lygmenimis 
(europiniu, nacionaliniu ir regioniniu) ir ragina Komisiją šiuo tikslu 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir kitomis teisėkūros institucijomis;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 3
2 a dalis (nauja)

2a. tačiau įspėja, kad pavojinga užsibrėžti besąlygišką 25 proc. tikslą ir ragina 
racionalizuoti vertinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 4
2 a dalis (nauja)

2a. pritaria išvadai, kad tai turi būti bendras tikslas, kurį įmanoma pasiekti tik 
bendromis valstybių narių ir Europos institucijų pastangomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 5
2 a dalis (nauja)

2α. pabrėžia, kad taip pat reikėtų siekti užtikrinti veiksmingumą ir racionalų lėšų 
panaudojimą, turint mintyje tai, kad administracinei naštai mažinti numatyta 
nedaug išteklių (20 mln. eurų);

Or. el

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 6
3 dalis

3. pritaria Komisijos pozicijai, kad taikant pasiūlytą veiksmų programą dėl 
įsipareigojimų teikti informaciją sumažinimo neturėtų sumažėti reguliavimo ar kisti 
politikos tikslai ir Bendrijos teisės aktuose užsibrėžti tikslai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 7
3 a dalis (nauja)

3a. pritaria nuomonei, kad administracinės naštos mažinimo veiksmų programa turi 
būti grindžiama ne su ja susijusių administracinių išlaidų suma, o biurokratinių 
procedūrų naštos dydžio kriterijumi;

Or. el

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 8
3b dalis (nauja)

3b. yra labai susirūpinęs dėl to, kad Komisijos komunikate (I priedas) siūloma veiksmų 
programos aprėptį apriboti įmonėms skirtais įsipareigojimais; tačiau mano, kad,
atsižvelgiant į vystymosi ir užimtumo strategiją, veiksmų programoje taip pat turėtų 
būti numatyti kasdieniai piliečių ir darbuotojų lūkesčiai, pvz., įsidarbinimas, 
naudojimasis draudimu ar kitomis darbo teisėmis;

Or. el

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 9
4 dalis

4. atkreipia dėmesį į tai, kad komunikate nepateikta išsamios informacijos, kodėl buvo 
pasirinkti II ir III prieduose išvardyti prioritetiniai veiksmai; todėl prašo Komisiją 
pagrįsti prioritetinių sričių ir konkrečių teisės aktų pasirinkimą atskirame komunikate, 
siekiant veikti kuo skaidriau, nes tai keltų pasitikėjimą veiksmų programa ir skatintų 
palankumą jai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 10
4 a dalis (nauja)

4a. pabrėžia, kad „geresnės teisėkūros“ tikslas neturėtų reikšti „mažiau teisėkūros“ 
socialinių teisės aktų srityje, kur labai trūksta teisėkūros iniciatyvos ir Komisijos 
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paramos (netipinės darbo formos, darbo laikas, Europos darbų tarybos, motinystės 
ir tėvystės atostogos ir t. t.); yra susirūpinęs dėl to, kad, remiantis pasiūlyta 2008 m. 
politikos strategija, Komisijai trūksta ambicijų siūlyti su socialiniais klausimais 
susijusius teisės aktus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 11
5 dalis

5. pabrėžia, kad svarbu aiškiai atskirti nebetinkamus, nereikalingus arba besikartojančius 
įsipareigojimus teikti informaciją nuo atvejų, kai siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, sveikatą, užtikrinti saugą ir darbo kokybę bei apsaugoti darbuotojų teises, 
aplinką ar Bendrijos finansinius interesus įsipareigojimai teikti informaciją tebėra 
privalomi;

Or. el

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 12
5 dalis

5. pabrėžia, kad svarbu aiškiai atskirti nebetinkamus, nereikalingus besikartojančius arba 
pernelyg griežtus įsipareigojimus teikti informaciją nuo atvejų, kai siekiant apsaugoti 
visuomenės sveikatą, darbuotojų teises, aplinką ar Bendrijos finansinius interesus 
įsipareigojimai teikti išsamesnę informaciją galėtų likti privalomi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 13
5 a dalis (nauja)

5a. pritaria Komisijos pasiūlymui nustatyti reikalavimų teikti visų tipų informaciją 
ribas, jei įmanoma, taikant jas tik mažoms ir vidutinėms įmonėms;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 14
6 dalis

6. tikisi, kad nepriklausomų konsultantų II–ame komunikato priede pateiktų pasirinktų 
prioritetinių sričių vertinimas ir pateikti pasiūlymai dėl biurokratinės naštos mažinimo 
bus viešai prienami ir dėl jų bus galima diskutuoti;(išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 15
6 dalis

6. tikisi, kad nepriklausomų konsultantų II–ame komunikato priede pateiktų pasirinktų 
prioritetinių sričių vertinimas ir pateikti pasiūlymai dėl biurokratinės naštos mažinimo 
bus viešai prienami ir dėl jų bus galima diskutuoti; todėl siūlo, kad vertinimų rezultatai 
būtų pateikti Europos Parlamentui bei suinteresuotosioms šalims ir ypač socialiniams 
partneriams ir kad dėl šių rezultatų su jais būtų konsultuojamasi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 16
6 a dalis (nauja)

6α. skatina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti atvejus, kai skirtingų šaltinių dažnai 
prašoma pateikti tą pačią informaciją, ir nutraukti informacijos dubliavimą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 17
7 dalis

7. ragina Komisiją kiekvieną pasiūlymą dėl Bendrijos teisės aktų keitimo, pateiktą 
atsižvelgiant į prioritetinių sričių vertinimo rezultatus, tinkamai pagrįsti ir pateikti 
išsamią vertinimo ir konsultacijų analizę ir dokumentus bei pagrįstą, išsamų, skaidrų ir 
proporcingą poveikio vertinimą, apimantį socialinius, darbuotojų saugos, 
ekonominius ir aplinkosaugos klausimus; ragina atlikti pakeitimus tik tokiu atveju, 
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jei jie netrukdytų pasiekti teisės aktuose nurodytus tikslus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 18
7 a dalis (nauja)

7a. ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant sumažinti biurokratinę naštą, 
susijusią tik su nacionaliniais teisės aktais;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 19
7b dalis (nauja)

7b. taip pat ragina valstybes nares informacijos spausdinimą pakeisti elektroniniu jos 
perdavimo būdu ir perdavimu internetu, naudojant, jei įmanoma, pažangiuosius
interneto portalus;

Or. el


