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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

Относно съобщението на Комисията: Програма за действие за намаляване на 
административния товар в Европейския съюз - COM(2007)0023.

1. приема, че регулаторната среда, в която предприятията осъществяват дейността си, 
е определящ фактор за конкурентоспособността, устойчивия растеж и показателите 
на заетостта, и че важна цел на политиката на ЕС следва да бъде гарантирането на 
прозрачност, яснота, ефективност и общо високо ниво на настоящата и бъдещата
регулаторна среда;

2. приема определената в програмата за действие на Комисията цел за намаляване на 
излишния и несъразмерен административен товар с 25% до 2012 г.;

3. счита, че предложената програма за действие относно намаляването на 
задълженията за информиране (ЗИ) не би следвало да доведе до дерегулиране или 
до промяна в целите на политиката и в амбициите, залегнали в общностното 
законодателство;

4. изразява съжаление, че съобщението не предоставя подробна информация относно 
критериите за избор на приоритетните области, изброени в Приложения II и III; 
следователно изисква от Комисията да обоснове избора на приоритетни области и 
конкретно законодателство в отделно съобщение, с цел да осигури прозрачност на 
по-нататъшните действия в тази насока, като по този начин способства за 
нарастване на доверието в програмата за действие и подкрепата за нея.

5. подчертава важността на ясното разграничаване на случаите на остарели, излишни 
или повтарящи се ЗИ и случаите, когато, поради причини, свързани със защитата 
на общественото здраве, правата на работниците, околната среда или финансовите 
интереси на Общността, продължава да съществува необходимост от задължения за 
информиране;

6. очаква заключенията на външните консултанти относно измерванията в рамките на 
избраните приоритетни области, изброени в Приложение II към съобщението, и 
предложенията за намаляване на административния товар да бъдат достъпни за 
обществеността и да подлежат на обсъждане; в тази връзка предлага заключенията 
да бъдат представени за обсъждане на заинтересованите страни и, по-специално, на 
социалните партньори;

7. призовава Комисията надлежно да обоснове всяко предложение за изменение на 
общностното законодателство, направено вследствие на тези заключения, чрез 
представяне на подробен анализ и документация във връзка със заключенията, чрез 
подлагането им на обсъждане и посредством реална оценка на въздействието им, 
извършена по задълбочен, прозрачен и балансиран начин, който отчита социалните
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измерения, здравословните и безопасни условия на труд, икономическите и 
екологични аспекти.


