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Módosítás  5 

József Szájer 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Maria João Rodrigues 

az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. azt várja a Bizottságtól, hogy a 

Célravezetı és hatásos szabályozás 

program (REFIT) keretében terjesszen elı 

jegyzéket a felülvizsgálandó vagy hatályon 

kívül helyezendı javaslatokról és 

jogszabályokról, ha azok megfelelısége és 

uniós hozzáadott értéke már nem tőnik 

adottnak, valamint ha idejétmúlttá válnak 

vagy már nem felelnek meg az eredeti 

céloknak; hangsúlyozza azonban, hogy a 

REFIT nem szolgálhat ürügyül a 

létfontosságú kérdésekkel kapcsolatos 

ambiciózus célok gyengítésére, 

deregulációra vagy a szociális és 

környezeti normák csökkentésére; úgy véli, 

hogy az egyszerősítés célja a minıség, nem 

pedig a mennyiségi célok; tudomásul veszi 

az új javaslatokkal járó adminisztratív és 

bürokratikus terhek és kapcsolódó 

költségek csökkentésére irányuló 

célkitőzést a teljes szakpolitikai ciklus 

vonatkozásában, beleértve az átültetést, a 

végrehajtást és az érvényesítést; jelentıs 

csökkentéseket szorgalmaz jobb 

körülmények megteremtése céljából új 

munkahelyek létrehozására és megırzésére 

5. azt várja a Bizottságtól, hogy a 

Célravezetı és hatásos szabályozás 

program (REFIT) keretében terjesszen elı 

jegyzéket a felülvizsgálandó vagy hatályon 

kívül helyezendı javaslatokról és 

jogszabályokról, ha azok megfelelısége és 

uniós hozzáadott értéke már nem tőnik 

adottnak, valamint ha idejétmúlttá válnak 

vagy már nem felelnek meg az eredeti 

céloknak; hangsúlyozza azonban, hogy a 

REFIT nem szolgálhat ürügyül a 

létfontosságú kérdésekkel kapcsolatos 

ambiciózus célok gyengítésére, 

deregulációra vagy a szociális és 

környezeti normák csökkentésére; úgy véli, 

hogy az egyszerősítés célja a minıség, nem 

pedig a mennyiségi célok; tudomásul veszi 

az új javaslatokkal járó adminisztratív és 

bürokratikus terhek és kapcsolódó 

költségek 25%-os csökkentésére irányuló 

célkitőzést a teljes szakpolitikai ciklus 

vonatkozásában, beleértve az átültetést, a 

végrehajtást és az érvényesítést; jelentıs 

csökkentéseket szorgalmaz jobb 

körülmények megteremtése céljából új 

munkahelyek létrehozására és megırzésére 
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Európában, valamint munkahelyek 

visszatelepítésére a verseny elımozdítása 

és a fenntartható növekedés érdekében; 

Európában, valamint munkahelyek 

visszatelepítésére a verseny elımozdítása 

és a fenntartható növekedés érdekében; 

Or. en 
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Módosítás  6 

József Szájer 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Maria João Rodrigues 

az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. úgy véli, hogy a versenyképességet, a 

növekedést és a munkahelyteremtést lefedı 

Európa 2020 stratégia szociális 

dimenziójának a fenntarthatóságra és a 

fejlesztésre kellene összpontosítania a 

tagállamok szociálpolitikájának 

összehangolása révén; 

34. úgy véli, hogy a versenyképességet, a 

növekedést és a munkahelyteremtést lefedı 

Európa 2020 stratégia szociális 

dimenziójának a tagállamok 

szociálpolitikájának – többek között 

referenciaszintek vagy szükség esetén 

jogszabályok alkalmazásával történı – 

összehangolása révén egy sor olyan 

alapvetı szociális norma fenntartására és 

továbbfejlesztésére kellene 

összpontosítania, mint az állami 

munkaügyi hivatalok szolgáltatásainak 

színvonala, újrafoglalkoztatási 

ösztönzıkkel összekapcsolt munkanélküli 

juttatások biztosítása, az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a 

megfizethetı és minıségi 

gyermekgondozási szolgáltatások, a 

szakképzés és az élethosszig tartó tanulás; 

úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 

szociális céljait és a kulcsfontosságú 

foglalkoztatási és szociális mutatók 

eredménytábláját fel lehetne használni 

ezen alapvetı normák érvényesítésének 

nyomon követésére; 
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