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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος ελέγχου της 

καταλληλότητας και της 

αποτελεσµατικότητας της νοµοθεσίας 

(REFIT), να υποβάλει κατάλογο 

νοµοθεσίας καθώς και κατάλογο των 

προτάσεων που θα αναθεωρηθούν ή θα 

καταργηθούν διότι η σκοπιµότητά τους ή η 

προστιθέµενη αξία της ΕΕ δεν φαίνεται να 

είναι πλέον δεδοµένη και διότι είναι 

απαρχαιωµένες ή δεν εκπληρώνουν πλέον 

τον αρχικό σκοπό· τονίζει, ωστόσο, ότι το 

REFIT δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως 

πρόσχηµα για τον περιορισµό του επιπέδου 

φιλοδοξίας σε θέµατα ζωτικής σηµασίας, 

για την απορρύθµιση ή για την 

υποβάθµιση κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών προτύπων· πιστεύει ότι η 

απλούστευση αφορά την ποιότητα και όχι 

ποσοτικούς στόχους· επισηµαίνει τον 

στόχο της µείωσης του διοικητικού και 

γραφειοκρατικού φόρτου και του σχετικού 

κόστους των νέων προτάσεων για 

ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής, 

συµπεριλαµβανοµένων της µεταφοράς στο 

εθνικό δίκαιο, της εφαρµογής και της 

επιβολής· ζητεί να γίνουν σηµαντικές 

5. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος ελέγχου της 

καταλληλότητας και της 

αποτελεσµατικότητας της νοµοθεσίας 

(REFIT), να υποβάλει κατάλογο 

νοµοθεσίας καθώς και κατάλογο των 

προτάσεων που θα αναθεωρηθούν ή θα 

καταργηθούν διότι η σκοπιµότητά τους ή η 

προστιθέµενη αξία της ΕΕ δεν φαίνεται να 

είναι πλέον δεδοµένη και διότι είναι 

απαρχαιωµένες ή δεν εκπληρώνουν πλέον 

τον αρχικό σκοπό· τονίζει, ωστόσο, ότι το 

REFIT δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως 

πρόσχηµα για τον περιορισµό του επιπέδου 

φιλοδοξίας σε θέµατα ζωτικής σηµασίας, 

για την απορρύθµιση ή για την 

υποβάθµιση κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών προτύπων· πιστεύει ότι η 

απλούστευση αφορά την ποιότητα και όχι 

ποσοτικούς στόχους· επισηµαίνει τον 

στόχο της κατά 25% µείωσης του 

διοικητικού και γραφειοκρατικού φόρτου 

και του σχετικού κόστους των νέων 

προτάσεων για ολόκληρο τον κύκλο 

πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων της 

µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, της 

εφαρµογής και της επιβολής· ζητεί να 
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µειώσεις προκειµένου να δροµολογηθούν 

καλύτερες συνθήκες για τη δηµιουργία 

νέων θέσεων εργασίας, τη διατήρηση 

θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και τον 

επαναπατρισµό θέσεων εργασίας, για την 

ενίσχυση του ανταγωνισµού και της 

βιώσιµης ανάπτυξης· 

γίνουν σηµαντικές µειώσεις προκειµένου 

να δροµολογηθούν καλύτερες συνθήκες 

για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στην 

Ευρώπη και τον επαναπατρισµό θέσεων 

εργασίας, για την ενίσχυση του 

ανταγωνισµού και της βιώσιµης 

ανάπτυξης· 

Or. en 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

34. εκτιµά πως η στρατηγική Ευρώπη 2020 

που καλύπτει την ανταγωνιστικότητα, την 

οικονοµική µεγέθυνση και τις θέσεις 

εργασίας, θα πρέπει στην κοινωνική της 

διάσταση να αποβλέπει στην υποστήριξη 

και βελτίωση των κοινωνικών πολιτικών 

των κρατών µελών µέσω του συντονισµού 

τους· 

 

34. εκτιµά πως η στρατηγική Ευρώπη 2020 

που καλύπτει την ανταγωνιστικότητα, την 

οικονοµική µεγέθυνση και τις θέσεις 

εργασίας, θα πρέπει στην κοινωνική της 

διάσταση να αποβλέπει στην υποστήριξη 

και βελτίωση των κοινωνικών πολιτικών 

των κρατών µελών µέσω του συντονισµού 

τους, µεταξύ άλλων µέσω δεικτών 

αναφοράς ή, αν χρειασθεί, µε νοµοθετικές 

ρυθµίσεις, µια σειρά θεµελιωδών 

κοινωνικών προτύπων, όπως η ποιότητα 

των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, 

η παροχή επιδοµάτων ανεργίας 

συνδεδεµένων µε µέτρα ενεργοποίησης, η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονοµικής 

περίθαλψης, οι φθηνές και ποιοτικές 

υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, η 

επαγγελµατική κατάρτιση και η διά βίου 

µάθηση·. είναι της γνώµης ότι οι 

κοινωνικοί στόχοι της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και ο πίνακας 

αποτελεσµάτων των βασικών δεικτών 

απασχόλησης και των βασικών 

κοινωνικών δεικτών θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν  για την εποπτεία της 

υλοποίησης των βασικών αυτών 
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