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Pozměňovací návrh  5 

József Szájer 

za skupinu PPE 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. žádá Komisi, aby v souvislosti 

s programem pro účelnost a účinnost 

právních předpisů (REFIT) předložila 

seznam právních předpisů a návrhů, které 

mají být přezkoumány nebo zrušeny, 

pokud již kvůli pozbytí na své 

relevantnosti či nízké přidané hodnotě 

nejsou nadále opodstatněné, staly se 

zbytečnými či již nevyhovují svému 

původnímu účelu; zároveň však 

zdůrazňuje, že program REFIT nesmí být 

využíván ke snížení ambicí u otázek 

klíčového zájmu, k deregulaci či 

k oslabování sociálních či 

environmentálních norem; domnívá se, že 

zjednodušení se týká kvality, nikoli 

kvantitativních cílů; bere na vědomí cíl 

snížit administrativní a byrokratickou zátěž 

a související náklady nových návrhů 

v celém politickém cyklu, včetně 

provedení, uplatňování a prosazování; 

žádá, aby bylo provedeno zásadní omezení 

zátěže s cílem vytvořit lepší podmínky pro 

tvorbu pracovních míst, udržení pracovních 

míst v Evropě a relokalizaci pracovních 

míst posilující konkurenceschopnost 

5. žádá Komisi, aby v souvislosti 

s programem pro účelnost a účinnost 

právních předpisů (REFIT) předložila 

seznam právních předpisů a návrhů, které 

mají být přezkoumány nebo zrušeny, 

pokud již kvůli pozbytí na své 

relevantnosti či nízké přidané hodnotě 

nejsou nadále opodstatněné, staly se 

zbytečnými či již nevyhovují svému 

původnímu účelu; zároveň však 

zdůrazňuje, že program REFIT nesmí být 

využíván ke snížení ambicí u otázek 

klíčového zájmu, k deregulaci či 

k oslabování sociálních či 

environmentálních norem; domnívá se, že 

zjednodušení se týká kvality, nikoli 

kvantitativních cílů; bere na vědomí cíl 

snížit administrativní a byrokratickou zátěž 

a související náklady nových návrhů 

v celém politickém cyklu, včetně 

provedení, uplatňování a prosazování 

o 25 %; žádá, aby bylo provedeno zásadní 

omezení zátěže s cílem vytvořit lepší 

podmínky pro tvorbu pracovních míst, 

udržení pracovních míst v Evropě 

a relokalizaci pracovních míst posilující 
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a udržitelný růst; konkurenceschopnost a udržitelný růst; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

József Szájer 

za skupinu PPE 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 34 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. domnívá se, že strategie Evropa 2020 

zahrnující problematiku hospodářské 

soutěže, růstu a pracovních míst by měla 

být ve své sociální dimenzi zaměřená na 

udržování a zdokonalování, a to pomocí 

koordinace sociálních politik členských 

států; 

34. domnívá se, že strategie Evropa 2020 

zahrnující problematiku hospodářské 

soutěže, růstu a pracovních míst by měla 

být ve své sociální dimenzi zaměřená na 

udržování a zdokonalování, a to pomocí 

koordinace sociálních politik členských 

států, mimo jiné prostřednictvím 

referenčních hodnot či případně pomocí 

legislativy, souboru základních sociálních 

norem, jako je kvalita veřejných služeb 

zaměstnanosti, poskytování podpory 

v nezaměstnanosti napojené na aktivační 

opatření, přístup ke službám v oblasti 

zdravotní péče, finančně dostupné 

a kvalitní služby péče o děti, odborné 

vzdělávání a celoživotní učení; domnívá 

se, že sociální cíle strategie Evropa 2020 

a srovnávací přehled klíčových ukazatelů 

zaměstnanosti a sociálních ukazatelů by 

mohly sloužit ke kontrole provádění těchto 

základních norem; 

Or. en 
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