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Pakeitimas  5 

József Szájer 

PPE frakcijos vardu 

Maria João Rodrigues 

S&D frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

d÷l 2016 m. Komisijos darbo programos 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. tikisi, kad Komisija pagal 

Reglamentavimo kokyb÷s ir rezultatų 

programą (REFIT) pateiks sąrašą teis÷s 

aktų ir pasiūlymų, kuriuos reikia peržiūr÷ti 

arba panaikinti, nes jie nebetinkami arba, 

atrodo, nebesuteikia ES prid÷tin÷s vert÷s, 

arba yra atgyvenę ir yra nebetinkami 

pradiniam tikslui pasiekti; tačiau pabr÷žia, 

kad programa REFIT negali būti 

naudojamasi kaip pretekstu norint 

sumažinti užmojus sprendžiant gyvybiškai 

svarbius klausimus, panaikinti reguliavimą 

ar sumažinti socialinius ir aplinkos 

apsaugos standartus; mano, kad 

reglamentavimo supaprastinimo esm÷ – tai 

kokyb÷, o ne kiekybiniai rodikliai; 

atkreipia d÷mesį į tikslą sumažinti 

administracines išlaidas ir biurokratin÷s 

naštos sąnaudas bei susijusias naujų 

pasiūlymų išlaidas visam politikos ciklui, 

įskaitant perk÷limą, įgyvendinimą ir 

vykdymo užtikrinimą; ragina reikšmingai 

sumažinti išlaidas siekiant sudaryti 

geresnes sąlygas darbo vietoms kurti, 

siekiant išlaikyti darbo vietas Europoje ir 

grąžinti perkeltas darbo vietas, skatinant 

5. tikisi, kad Komisija pagal 

Reglamentavimo kokyb÷s ir rezultatų 

programą (REFIT) pateiks sąrašą teis÷s 

aktų ir pasiūlymų, kuriuos reikia peržiūr÷ti 

arba panaikinti, nes jie nebetinkami arba, 

atrodo, nebesuteikia ES prid÷tin÷s vert÷s, 

arba yra atgyvenę ir yra nebetinkami 

pradiniam tikslui pasiekti; tačiau pabr÷žia, 

kad programa REFIT negali būti 

naudojamasi kaip pretekstu norint 

sumažinti užmojus sprendžiant gyvybiškai 

svarbius klausimus, panaikinti reguliavimą 

ar sumažinti socialinius ir aplinkos 

apsaugos standartus; mano, kad 

reglamentavimo supaprastinimo esm÷ – tai 

kokyb÷, o ne kiekybiniai rodikliai; 

atkreipia d÷mesį į tikslą 25 proc. sumažinti 

administracines išlaidas ir biurokratin÷s 

naštos sąnaudas bei susijusias naujų 

pasiūlymų išlaidas visam politikos ciklui, 

įskaitant perk÷limą, įgyvendinimą ir 

vykdymo užtikrinimą; ragina reikšmingai 

sumažinti išlaidas siekiant sudaryti 

geresnes sąlygas darbo vietoms kurti, 

siekiant išlaikyti darbo vietas Europoje ir 

grąžinti perkeltas darbo vietas, skatinant 
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konkurenciją ir tvarų augimą; konkurenciją ir tvarų augimą; 

Or. en 
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Pakeitimas  6 

József Szájer 

PPE frakcijos vardu 

Maria João Rodrigues 

S&D frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

d÷l 2016 m. Komisijos darbo programos 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

34 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

34. mano, kad įgyvendinant strategijos 

„Europa 2020“, paimančios 

konkurencingumą, ekonomikos augimą ir 

darbo vietų kūrimą, socialinę dimensiją 

tur÷tų būti siekiama užtikrinant 

koordinavimą stiprinti ir tobulinti valstybių 

narių socialinę politiką; 

34. mano, kad įgyvendinant strategijos 

„Europa 2020“, apimančios 

konkurencingumą, ekonomikos augimą ir 

darbo vietų kūrimą, socialinę dimensiją 

tur÷tų būti siekiama užtikrinant 

koordinavimą stiprinti ir tobulinti valstybių 

narių socialinę politiką, be kita ko, 

nustatant kriterijus arba, jei reikia, 

priimant teis÷s aktus, taip pat patvirtinant 

grupę pagrindinių socialinių standartų, 

kaip antai viešųjų užimtumo paslaugų 

kokyb÷, su aktyvumo skatinimo 

priemon÷mis susietas bedarbio pašalpų 

mok÷jimas, galimyb÷ naudotis sveikatos 

priežiūros paslaugomis, prieinamos ir 

kokybiškos vaikų priežiūros paslaugos, 

profesinis mokymas ir mokymasis visą 

gyvenimą; mano, kad strategijos „Europa 

2020“ socialiniai tikslai ir pagrindinių 

užimtumo ir socialinių rodiklių suvestin÷ 

gal÷tų būti naudojami šių pagrindinių 

standartų įgyvendinimui steb÷ti; 

Or. en 
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