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Amendement  5 

József Szájer 

namens de PPE-Fractie 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. verwacht van de Commissie dat zij, in 

het kader van het programma voor gezonde 

en resultaatgerichte regelgeving (REFIT), 

een lijst indient van wetten en voorstellen 

die moeten worden herzien of ingetrokken 

indien deze niet langer adequaat lijken te 

zijn of geen Europese meerwaarde meer 

lijken te hebben, en indien zij verouderd 

zijn of het aanvankelijke doel niet meer 

dienen; benadrukt echter dat REFIT niet 

mag worden gebruikt als een voorwendsel 

om de ambities te verlagen met betrekking 

tot zaken die van vitaal belang zijn, noch 

om te dereguleren of om maatschappelijke 

en milieugerelateerde normen omlaag te 

brengen; meent dat vereenvoudiging over 

kwaliteit gaat en niet over kwantitatieve 

doelstellingen; neemt kennis van het 

streven naar een verlaging van de 

administratieve en bureaucratische lasten 

en de daaraan verbonden kosten van 

nieuwe voorstellen voor de volledige 

beleidscyclus, waaronder de omzetting, 

uitvoering en naleving; pleit voor 

aanzienlijke verlagingen met het doel 

betere omstandigheden te creëren voor het 

scheppen van nieuwe banen, het in Europa 

5. verwacht van de Commissie dat zij, in 

het kader van het programma voor gezonde 

en resultaatgerichte regelgeving (REFIT), 

een lijst indient van wetten en voorstellen 

die moeten worden herzien of ingetrokken 

indien deze niet langer adequaat lijken te 

zijn of geen Europese meerwaarde meer 

lijken te hebben, en indien zij verouderd 

zijn of het aanvankelijke doel niet meer 

dienen; benadrukt echter dat REFIT niet 

mag worden gebruikt als een voorwendsel 

om de ambities te verlagen met betrekking 

tot zaken die van vitaal belang zijn, noch 

om te dereguleren of om maatschappelijke 

en milieugerelateerde normen omlaag te 

brengen; meent dat vereenvoudiging over 

kwaliteit gaat en niet over kwantitatieve 

doelstellingen; neemt kennis van het 

streven naar een verlaging van 25 % van 

de administratieve en bureaucratische 

lasten en de daaraan verbonden kosten van 

nieuwe voorstellen voor de volledige 

beleidscyclus, waaronder de omzetting, 

uitvoering en naleving; pleit voor 

aanzienlijke verlagingen met het doel 

betere omstandigheden te creëren voor het 

scheppen van nieuwe banen, het in Europa 
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behouden van bestaande banen en het 

terughalen van banen uit andere gebieden, 

om zo het concurrentievermogen en 

duurzame groei te stimuleren; 

behouden van bestaande banen en het 

terughalen van banen uit andere gebieden, 

om zo het concurrentievermogen en 

duurzame groei te stimuleren; 

Or. en 
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Amendement  6 

József Szájer 

namens de PPE-Fractie 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

34. is van mening dat de Europa 2020-

strategie, die concurrentievermogen, groei 

en banen omvat, in haar sociale dimensie 

gericht moet zijn op ondersteuning en 

verbetering door middel van coördinatie 

van het sociaal beleid van de lidstaten; 

34. is van mening dat de Europa 2020-

strategie, die concurrentievermogen, groei 

en banen omvat, in haar sociale dimensie 

gericht moet zijn op ondersteuning en 

verbetering door middel van coördinatie 

van het sociaal beleid van de lidstaten, 

onder meer door middel van benchmarks 

of, indien noodzakelijk, door middel van 

wetgeving, waarbij een reeks fundamentele 

sociale normen wordt vastgesteld, zoals de 

kwaliteit van overheidsdiensten, de 

verstrekking van uitkeringen bij 

werkloosheid in combinatie met op 

activering gerichte maatregelen, toegang 

tot gezondheidsdiensten, betaalbare 

kinderopvang van goede kwaliteit, 

beroepsopleidingen en een leven lang 

leren; is van mening dat de sociale 

doelstellingen van Europa 2020 en het 

scorebord van de belangrijkste 

werkgelegenheids- en sociale indicatoren 

gebruikt kunnen worden voor het houden 

van toezicht op de naleving van deze 

fundamentele normen; 

Or. en 


