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Ändringsförslag  5 
József Szájer 
för PPE-gruppen 

Maria João Rodrigues 
för S&D-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet förväntar sig att 

kommissionen inom ramen för programmet 

om lagstiftningens ändamålsenlighet och 

resultat (Refit-programmet) ska lägga fram 

en ambitiös förteckning över lagstiftning 

och förslag som ska ses över eller 

upphävas om de inte längre anses vara 

lämpliga eller ge något europeiskt 

mervärde, samt om de blivit föråldrade och 

inte längre tjänar sitt ursprungliga ändamål. 

Parlamentet betonar emellertid att Refit-

programmet inte får tas som förevändning 

för vare sig en sänkt ambitionsnivå i frågor 

av central betydelse, eller för avreglering 

eller sänkta sociala normer och 

miljönormer. Parlamentet anser att 

förenkling är en fråga om kvalitet och inte 

om kvantitativa mål. Parlamentet noterar 

målet att minska den administrativa och 

byråkratiska bördan och de tillhörande 

kostnaderna för nya förslag under hela 

policycykeln, bl.a. införlivande, 

genomförande och efterlevnad. 

Parlamentet förespråkar omfattande 

minskningar som ger bättre förutsättningar 

för att skapa nya arbetstillfällen, behålla 

arbetstillfällen i EU och flytta tillbaka 

5. Europaparlamentet förväntar sig att 

kommissionen inom ramen för programmet 

om lagstiftningens ändamålsenlighet och 

resultat (Refit-programmet) ska lägga fram 

en ambitiös förteckning över lagstiftning 

och förslag som ska ses över eller 

upphävas om de inte längre anses vara 

lämpliga eller ge något europeiskt 

mervärde, samt om de blivit föråldrade och 

inte längre tjänar sitt ursprungliga ändamål. 

Parlamentet betonar emellertid att Refit-

programmet inte får tas som förevändning 

för vare sig en sänkt ambitionsnivå i frågor 

av central betydelse, eller för avreglering 

eller sänkta sociala normer och 

miljönormer. Parlamentet anser att 

förenkling är en fråga om kvalitet och inte 

om kvantitativa mål. Parlamentet noterar 

målet att minska den administrativa och 

byråkratiska bördan med 25 procent och de 

tillhörande kostnaderna för nya förslag 

under hela policycykeln, bl.a. införlivande, 

genomförande och efterlevnad. 

Parlamentet förespråkar omfattande 

minskningar som ger bättre förutsättningar 

för att skapa nya arbetstillfällen, behålla 

arbetstillfällen i EU och flytta tillbaka 
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arbetstillfällen till EU, och därmed främja 

konkurrens och hållbar tillväxt. 

arbetstillfällen till EU, och därmed främja 

konkurrens och hållbar tillväxt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  6 
József Szájer 
för PPE-gruppen 

Maria João Rodrigues 
för S&D-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 34 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet anser att 

Europa 2020-strategin, som omfattar 

konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning, 

i sin sociala dimension bör syfta till att 

hållbarhet och förbättring, genom en 

samordning av medlemsstaternas 

socialpolitik. 

34. Europaparlamentet anser att 

Europa 2020-strategin, som omfattar 

konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning, 

i sin sociala dimension bör syfta till att 

hållbarhet och förbättring, genom en 

samordning av medlemsstaternas 

socialpolitik, bland annat med hjälp av 

riktmärken eller, vid behov, genom 

lagstiftning och en uppsättning av 

grundläggande sociala normer för bland 

annat kvaliteten på de offentliga 

arbetsförmedlingarna, tillhandahållandet 

av arbetslöshetsförmåner med anknytning 

till aktiveringsåtgärder, samt tillgång till 

hälso- och sjukvårdstjänster, överkomligt 

prissatta barnomsorgstjänster av god 

kvalitet, yrkesutbildning och livslångt 

lärande.  Parlamentet anser att 

Europa 2020-strategins sociala mål och 

resultattavlan för 

sysselsättningsindikatorer och sociala 

indikatorer skulle kunna användas för att 

övervaka genomförandet av dessa 

grundläggande sociala normer. 

Or. en 
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