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Grozījums Nr.  5 

József Szájer 

PPE grupas vārdā 
Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. sagaida, ka Komisija saistībā ar 
Normatīvās atbilstības un izpildes 
programmu (REFIT) iesniegs tiesību aktu 
sarakstu un priekšlikumus, kuri jāpārskata 
vai jāatceĜ, ja šėiet, ka tie vairs nav 
atbilstīgi vai netiek nodrošināta ES 
pievienotā vērtība, un ja tie ir novecojuši 
vai vairs neatbilst sākotnējam mērėim; taču 
uzsver, ka REFIT nedrīkst izmantot par 
aizbildinājumu vēriena mazināšanai 
attiecībā uz būtiski svarīgiem jautājumiem, 
regulējuma atcelšanai vai sociālo un vides 
standartu pazemināšanai; uzskata, ka 
vienkāršošana ir vēršama uz kvalitāti, nevis 
kvantitatīviem mērėiem; Ħem vērā mērėi 
samazināt jaunu priekšlikumu 
administratīvo un birokrātisko slogu un 
attiecīgās izmaksas visā politikas ciklā, 
tostarp transponēšanā, īstenošanā un 
izpildes nodrošināšanā; aicina panākt 
būtiskus samazinājumus nolūkā radīt 
labākus apstākĜus darbvietu izveidei, darbu 
paturēšanai Eiropā un uz ārvalstīm pārcelto 
darbvietu atgūšanai, veicinot konkurenci 
un ilgtspējīgu izaugsmi; 

5. sagaida, ka Komisija saistībā ar 
Normatīvās atbilstības un izpildes 
programmu (REFIT) iesniegs tiesību aktu 
sarakstu un priekšlikumus, kuri jāpārskata 
vai jāatceĜ, ja šėiet, ka tie vairs nav 
atbilstīgi vai netiek nodrošināta ES 
pievienotā vērtība, un ja tie ir novecojuši 
vai vairs neatbilst sākotnējam mērėim; taču 
uzsver, ka REFIT nedrīkst izmantot par 
aizbildinājumu vēriena mazināšanai 
attiecībā uz būtiski svarīgiem jautājumiem, 
regulējuma atcelšanai vai sociālo un vides 
standartu pazemināšanai; uzskata, ka 
vienkāršošana ir vēršama uz kvalitāti, nevis 
kvantitatīviem mērėiem; Ħem vērā mērėi 
par 25 % samazināt jaunu priekšlikumu 
administratīvo un birokrātisko slogu un 
attiecīgās izmaksas visā politikas ciklā, 
tostarp transponēšanā, īstenošanā un 
izpildes nodrošināšanā; aicina panākt 
būtiskus samazinājumus nolūkā radīt 
labākus apstākĜus darbvietu izveidei, darbu 
paturēšanai Eiropā un uz ārvalstīm pārcelto 
darbvietu atgūšanai, veicinot konkurenci 
un ilgtspējīgu izaugsmi; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

József Szájer 

PPE grupas vārdā 
Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. uzskata, ka stratēăijas „Eiropa 2020”, 
kurā apskatīta konkurētspēja, izaugsme un 
darbvietu radīšana, sociālās dimensijas 
mērėim vajadzētu būt situācijas 
saglabāšanai un uzlabošanai, koordinējot 
dalībvalstu sociālo politiku; 

34. uzskata, ka stratēăijas „Eiropa 2020”, 
kurā apskatīta konkurētspēja, izaugsme un 
darbvietu radīšana, sociālās dimensijas 
mērėim vajadzētu būt situācijas 
saglabāšanai un uzlabošanai, koordinējot 
dalībvalstu sociālo politiku, cita starpā 
nosakot kritērijus vai vajadzības gadījumā 
pieĦemot tiesību aktus, ieviešot sociālo 
pamatstandartu komplektu, kurā ietilpst, 
piemēram, valstu nodarbinātības dienestu 
kvalitāte, ar aktivizācijas pasākumiem 
saistītu bezdarbnieka pabalstu 
nodrošināšana, veselības aizsardzības 
pakalpojumu pieejamība, labas kvalitātes 
un cenas ziĦā pieejami bērnu aprūpes 
pakalpojumi, services, arodmācības un 
mūžizglītība; uzskata, ka šo 
pamatstandartu īstenošanas uzraudzībā 
varētu izmantot stratēăijas „Eiropa 2020” 
sociālos mērėus un rezultātu pārskatu par 
rādītājiem nodarbinātības un sociālajā 
jomā; 

Or. en 
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