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Alteração  5 

József Szájer 

em nome do Grupo PPE 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 5 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

5. Espera que a Comissão, no contexto do 

Programa para a Adequação e a Eficácia da 

Regulamentação (REFIT), apresente uma 

lista da legislação e de propostas a rever ou 

a revogar, se a sua utilidade ou o valor 

acrescentado da UE já não forem 

inquestionáveis, ou se estiverem obsoletas, 

ou já não forem adequadas à sua finalidade 

inicial; salienta, porém, que o programa 

REFIT não deve ser usado como pretexto 

para reduzir o nível de ambição 

relativamente a questões de importância 

fundamental, para desregulamentar ou para 

baixar o nível de exigência das normas 

sociais e ambientais; entende que a 

simplificação é uma questão de qualidade e 

não de metas quantitativas; toma nota do 

objetivo de redução do ónus administrativo 

e burocrático e dos custos conexos de 

novas propostas em todo o ciclo político, 

incluindo transposição, implementação e 

execução; exorta à realização de uma 

redução significativa com o objetivo de 

lançar melhores condições que permitam 

criar novos postos de trabalho, preservar o 

emprego na Europa e relocalizar postos de 

trabalho, promovendo a concorrência e o 

5. Espera que a Comissão, no contexto do 

Programa para a Adequação e a Eficácia da 

Regulamentação (REFIT), apresente uma 

lista da legislação e de propostas a rever ou 

a revogar, se a sua utilidade ou o valor 

acrescentado da UE já não forem 

inquestionáveis, ou se estiverem obsoletas, 

ou já não forem adequadas à sua finalidade 

inicial; salienta, porém, que o programa 

REFIT não deve ser usado como pretexto 

para reduzir o nível de ambição 

relativamente a questões de importância 

fundamental, para desregulamentar ou para 

baixar o nível de exigência das normas 

sociais e ambientais; entende que a 

simplificação é uma questão de qualidade e 

não de metas quantitativas; toma nota do 

objetivo de redução de 25% do ónus 

administrativo e burocrático e dos custos 

conexos de novas propostas em todo o 

ciclo político, incluindo transposição, 

implementação e execução; exorta à 

realização de uma redução significativa 

com o objetivo de lançar melhores 

condições que permitam criar novos postos 

de trabalho, preservar o emprego na 

Europa e relocalizar postos de trabalho, 
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crescimento sustentável; promovendo a concorrência e o 

crescimento sustentável; 

Or. en 
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Alteração  6 

József Szájer 

em nome do Grupo PPE 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 34 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

34. Considera que a dimensão social da 

Estratégia Europa 2020, abrangendo a 

competitividade, o crescimento e o 

emprego, deve focar-se na sua manutenção 

e melhoria, através da coordenação das 

políticas sociais dos Estados-Membros; 

34. Considera que a dimensão social da 

Estratégia Europa 2020, abrangendo a 

competitividade, o crescimento e o 

emprego, deve focar-se na sua manutenção 

e melhoria, através da coordenação das 

políticas sociais dos Estados-Membros, 

nomeadamente através de índices de 

referência ou, se necessário, através de 

legislação, bem como de um conjunto de 

normas sociais fundamentais como a 

qualidade dos serviços públicos de 

emprego, a concessão de subsídios de 

desemprego em conjugação com medidas 

de ativação, o acesso a serviços de 

cuidados de saúde e a serviços de 

acolhimento de crianças de boa qualidade 

e a preços acessíveis, a formação 

profissional e a aprendizagem ao longo da 

vida; considera que os objetivos sociais da 

Estratégia Europa 2020 e o painel de 

avaliação dos principais indicadores 

sociais e de emprego poderiam ser 

utilizados para acompanhar a 

implementação destas normas 

fundamentais; 
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