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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, 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 o 25 %;

3. domnieva sa, že navrhovaný akčný program na obmedzenie informačných povinností (IP) 
by nemal viesť k deregulácii alebo zmene politických cieľov a úrovne ambícií 
obsiahnutých v právnych predpisoch Spoločenstva;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že oznámenie neobsahuje dostatok podrobných informácií 
o dôvodoch výberu prioritných akcií uvedených v prílohách II a III; preto žiada Komisiu, 
aby odôvodnila výber prioritných oblastí a konkrétnych právnych predpisov v 
samostatnom oznámení s cieľom postupovať čo najtransparentnejším spôsobom, čím sa 
zvýši dôvera v akčný program a jeho podpora;

5. zdôrazňuje dôležitosť jasného rozlišovania medzi prípadmi zastaraných, nadbytočných 
alebo opakujúcich sa IP a prípadmi, keď sú IP naďalej potrebné z dôvodov ochrany 
verejného zdravia, práv pracovníkov, životného prostredia alebo finančných záujmov 
Spoločenstva;

6. očakáva, že závery externých poradcov týkajúce sa meraní zvolených prioritných oblastí 
uvedených v prílohe II oznámenia a predložených návrhov na obmedzenie sú verejne 
prístupné a možno o nich diskutovať; preto navrhuje, aby sa tieto výsledky predložili na 
konzultáciu zainteresovaným stranám a najmä sociálnym partnerom;

7. vyzýva Komisiu, aby poskytla primerané zdôvodnenie akéhokoľvek návrhu na úpravu 
právnych predpisov Spoločenstva v dôsledku týchto záverov, spolu s podrobnou analýzou 
a dokumentáciou k týmto záverom a konzultáciám a s rozsiahlym hodnotením vplyvu, 
ktoré sa vykoná dôkladným, transparentným a vyváženým spôsobom a zahŕňa sociálne, 
zdravotné a pracovno-bezpečnostné, ako aj hospodárske a environmentálne hľadiská.


