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Punkt 5
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag

5. forventer, at Kommissionen som led i
programmet for målrettet og effektiv
regulering (REFIT) forelægger en liste
over lovgivning og forslag, der bør
revideres eller tilbagekaldes, fordi deres
formålstjenlighed eller EU-merværdi ikke
længere er indlysende, og hvor de er
forældede eller ikke længere opfylder deres
formål; understreger imidlertid, at REFIT
ikke må anvendes som påskud til at sænke
ambitionsniveauet i spørgsmål af vital
betydning, til deregulering eller til at sænke
de sociale standarder og miljøstandarderne;
mener, at en forenkling er et kvalitativt og
ikke et kvantitativt mål; noterer sig målet
om at nedbringe de administrative og
bureaukratiske byrder og hertil knyttede
omkostninger i forbindelse med nye forslag
i hele den politiske cyklus, herunder
gennemførelse i national ret,
implementering og håndhævelse; opfordrer
til at foretage betydelige reduktioner med
det formål at tilvejebringe bedre
betingelser for at skabe nye arbejdspladser,
bevare arbejdspladser i Europa og bringe
arbejdspladser tilbage fra udlandet, samt
fremme konkurrenceevne og bæredygtig

5. forventer, at Kommissionen som led i
programmet for målrettet og effektiv
regulering (REFIT) forelægger en liste
over lovgivning og forslag, der bør
revideres eller tilbagekaldes, fordi deres
formålstjenlighed eller EU-merværdi ikke
længere er indlysende, og hvor de er
forældede eller ikke længere opfylder deres
formål; understreger imidlertid, at REFIT
ikke må anvendes som påskud til at sænke
ambitionsniveauet i spørgsmål af vital
betydning, til deregulering eller til at sænke
de sociale standarder og miljøstandarderne;
mener, at en forenkling er et kvalitativt og
ikke et kvantitativt mål; noterer sig målet
om at nedbringe de administrative og
bureaukratiske byrder og hertil knyttede
omkostninger med 25 % i forbindelse med
nye forslag i hele den politiske cyklus,
herunder gennemførelse i national ret,
implementering og håndhævelse; opfordrer
til at foretage betydelige reduktioner med
det formål at tilvejebringe bedre
betingelser for at skabe nye arbejdspladser,
bevare arbejdspladser i Europa og bringe
arbejdspladser tilbage fra udlandet, samt
fremme konkurrenceevne og bæredygtig
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vækst;
Or. en
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Punkt 34
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag

34. mener, at Europa 2020-strategien, som
omfatter konkurrenceevne, vækst og
arbejdspladser, i sin sociale dimension bør
være rettet mod bevarelse og forbedring
gennem koordination af medlemsstaternes
socialpolitikker;

34. mener, at Europa 2020-strategien, som
omfatter konkurrenceevne, vækst og
arbejdspladser, i sin sociale dimension bør
være rettet mod bevarelse og forbedring
gennem koordination af medlemsstaternes
socialpolitikker, blandt andet ved hjælp af
benchmarks eller, hvis det er nødvendigt,
gennem lovgivning, en række
grundlæggende sociale standarder, såsom
kvaliteten af de offentlige
arbejdsformidlinger, ydelse af
arbejdsløshedsunderstøttelse i forbindelse
med aktiveringsforanstaltninger, adgang
til sundhedsydelser, prisoverkommelige
børnepasningstjenester af god kvalitet,
erhvervsuddannelse og livslang læring;
mener, at Europa 2020’s sociale mål og
resultattavlen over centrale
beskæftigelsesmæssige og sociale
indikatorer vil kunne bruges til at overvåge
gennemførelsen af disse grundlæggende
standarder;
Or. en
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