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Poprawka  5 
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Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca się do Komisji, by w związku z 

programem sprawności i wydajności 

regulacyjnej (REFIT) przedstawiła wykaz 

aktów ustawodawczych i wniosków, 

których przeglądu naleŜy dokonać lub 

które naleŜy uchylić, jeŜeli nie przynoszą 

one juŜ unijnej wartości dodanej i nie 

wydają się odpowiednie lub gdy 

przestarzałe i nie nadają się juŜ do 

pierwotnego celu; podkreśla jednak, Ŝe nie 

naleŜy wykorzystywać programu REFIT 

jako pretekstu do obniŜenia poziomu 

ambicji w sprawach o zasadniczym 

znaczeniu, do deregulacji lub do obniŜania 

standardów społecznych i 

środowiskowych; jest zdania, Ŝe 

uproszczenie dotyczy jakości, a nie celów 

ilościowych; odnotowuje cel zmniejszenia 

obciąŜeń administracyjnych i 

biurokratycznych oraz powiązanych 

kosztów nowych wniosków dla całego 

cyklu politycznego obejmującego 

transponowanie, wdraŜanie i 

egzekwowanie; wzywa do wprowadzenia 

znaczących redukcji w celu stworzenia 

nowych warunków pozwalających na 

tworzenie nowych miejsc pracy, 

5. zwraca się do Komisji, by w związku z 

programem sprawności i wydajności 

regulacyjnej (REFIT) przedstawiła wykaz 

aktów ustawodawczych i wniosków, 

których przeglądu naleŜy dokonać lub 

które naleŜy uchylić, jeŜeli nie przynoszą 

one juŜ unijnej wartości dodanej i nie 

wydają się odpowiednie lub gdy 

przestarzałe i nie nadają się juŜ do 

pierwotnego celu; podkreśla jednak, Ŝe nie 

naleŜy wykorzystywać programu REFIT 

jako pretekstu do obniŜenia poziomu 

ambicji w sprawach o zasadniczym 

znaczeniu, do deregulacji lub do obniŜania 

standardów społecznych i 

środowiskowych; jest zdania, Ŝe 

uproszczenie dotyczy jakości, a nie celów 

ilościowych; odnotowuje cel zmniejszenia 

o 25% obciąŜeń administracyjnych i 

biurokratycznych oraz powiązanych 

kosztów nowych wniosków dla całego 

cyklu politycznego obejmującego 

transponowanie, wdraŜanie i 

egzekwowanie; wzywa do wprowadzenia 

znaczących redukcji w celu stworzenia 

nowych warunków pozwalających na 

tworzenie nowych miejsc pracy, 
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utrzymania miejsc pracy w Europie i 

przenoszenie miejsc pracy z zagranicy z 

myślą o wzmocnieniu konkurencji i 

zrównowaŜonym wzroście; 

utrzymania miejsc pracy w Europie i 

przenoszenie miejsc pracy z zagranicy z 

myślą o wzmocnieniu konkurencji i 

zrównowaŜonym wzroście; 

Or. en 
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Poprawka  6 

József Szájer 

w imieniu grupy PPE 

Maria João Rodrigues 
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Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

34. uwaŜa, Ŝe strategia Europa 2020 

obejmująca konkurencyjność, wzrost i 

tworzenie miejsc pracy w swoim wymiarze 

społecznym powinna być ukierunkowane 

na utrzymanie i poprawę poprzez 

koordynację polityk społecznych państw 

członkowskich; 

34. uwaŜa, Ŝe strategia Europa 2020 

obejmująca konkurencyjność, wzrost i 

tworzenie miejsc pracy w swoim wymiarze 

społecznym powinna być ukierunkowane 

na utrzymanie i poprawę poprzez 

koordynację polityk społecznych państw 

członkowskich, między innymi za pomocą 

wskaźników lub, w razie konieczności, 

poprzez odpowiednie prawodawstwo, zbiór 

podstawowych standardów socjalnych, 

takich jak jakość publicznych słuŜb 

zatrudnienia, świadczenia dla 

bezrobotnych powiązane ze środkami 

aktywizacji zawodowej, dostęp do usług 

opieki zdrowotnej, przystępnych cenowo i 

wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi, 

szkolenia zawodowego i uczenia się przez 

całe Ŝycie; jest zdania, Ŝe do 

monitorowania realizacji tych 

podstawowych standardów moŜna 

wykorzystać cele społeczne strategii 

Europa 2020 oraz tablicę wyników 

zawierającą kluczowe wskaźniki 

zatrudnienia i wskaźniki społeczne; 

Or. en 
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