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Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 
Параграф 5 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

5. очаква Комисията, в контекста на 

Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT), да представи списък от 

законодателни актове и предложения, 

които да бъдат подложени на преглед 

или отменени, когато тяхната 

целесъобразност или добавена 

европейска стойност вече не изглеждат 

очевидни и когато те са остарели или 

вече не съответстват на първоначалната 

цел; подчертава обаче, че програмата 

REFIT не трябва да се използва като 

претекст за понижаване на равнището 

на амбициите по въпроси от жизнено 

важно значение, за дерегулиране или за 

понижаване на социалните и 

екологичните стандарти; счита, че 

опростяването е свързано с 

качествените, а не с количествените 

цели; отбелязва целта да се намали 

административната и бюрократичната 

тежест и разходите, свързани с новите 

предложения, за целия цикъл на 

политиката, в т.ч. транспониране, 

прилагане и изпълнение; призовава да 

се направят значителни намаления с цел 

5. очаква Комисията, в контекста на 

Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT), да представи списък от 

законодателни актове и предложения, 

които да бъдат подложени на преглед 

или отменени, когато тяхната 

целесъобразност или добавена 

европейска стойност вече не изглеждат 

очевидни и когато те са остарели или 

вече не съответстват на първоначалната 

цел; подчертава обаче, че програмата 

REFIT не трябва да се използва като 

претекст за понижаване на равнището 

на амбициите по въпроси от жизнено 

важно значение, за дерегулиране или за 

понижаване на социалните и 

екологичните стандарти; счита, че 

опростяването е свързано с 

качествените, а не с количествените 

цели; отбелязва целта да се намали с 

25% административната и 

бюрократичната тежест и разходите, 

свързани с новите предложения, за 

целия цикъл на политиката, в т.ч. 

транспониране, прилагане и 

изпълнение; призовава да се направят 
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създаване на по-добри условия за 

разкриване на нови работни места, 

запазване на работните места в Европа и 

връщане обратно на преместени в 

чужбина работни места чрез 

насърчаване на конкуренцията и 

устойчивия растеж; 

значителни намаления с цел създаване 

на по-добри условия за разкриване на 

нови работни места, запазване на 

работните места в Европа и връщане 

обратно на преместени в чужбина 

работни места чрез насърчаване на 

конкуренцията и устойчивия растеж; 

Or. en 
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Йожеф Сайер 
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Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 
Параграф 34 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

34. счита, че стратегията „Европа 2020“ 

за конкурентоспособност, растеж и 

работни места следва да е насочена в 

социалното си измерение към 

поддържане и подобряване, чрез 

координиране на социалните политики 

на държавите членки; 

34. счита, че стратегията „Европа 2020“ 

за конкурентоспособност, растеж и 

работни места следва да е насочена в 

социалното си измерение към 

поддържане и подобряване, чрез 

координиране на социалните политики 

на държавите членки – наред с другото 

посредством целеви показатели или 

при необходимост чрез приемане на 

съответното законодателство – на 

набор от основополагащи социални 

стандарти, като например 

качеството на публичните служби по 

заетостта, предоставянето на 

обезщетения за безработица, 

свързани с мерки за активизиране, 

достъпа до здравни услуги, достъпни и 

висококачествени услуги, свързани с 

грижи за деца, професионално 

обучение и учене през целия живот; 

счита, че социалните цели на „Европа 

2020“ и наборът от показатели за 

заетостта и социални показатели 

биха могли да бъдат използвани за 

наблюдение на прилагането на тези 
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основополагащи стандарти; 

Or. en 

 

 


