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Amendamentul 5 
József Szájer 
în numele Grupului PPE 

Maria João Rodrigues 
în numele Grupului S&D 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 5 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

5. invită Comisia ca, în contextul 
Programului privind o reglementare 

adecvată și funcțională (REFIT), să 
prezinte o listă de acte legislative și 
propuneri ce trebuie revizuite sau abrogate 

atunci când se pare că pertinența lor sau 
valoarea lor adăugată pentru UE nu mai 
este garantată și când acestea sunt depășite 
sau nu mai deservesc scopul inițial; 
subliniază însă că REFIT nu trebuie folosit 

ca pretext pentru reducerea nivelului de 
ambiție în ceea ce privește aspectele de 
importanță vitală, pentru dereglementarea 

sau scăderea standardelor sociale și de 
mediu; consideră că simplificarea are 

legătură cu calitatea și nu cu obiectivele 
cantitative; ia act de obiectivul de a reduce 
sarcina administrativă și birocratică și 

costurile conexe ale noilor propuneri 
pentru întregul ciclu politic, inclusiv pentru 

transpunere, implementare și aplicare; 
solicită să se facă reduceri semnificative 
pentru a se iniția condiții mai bune pentru 

crearea de noi locuri de muncă, menținerea 
locurilor de muncă în Europa și readucerea 

locurilor de muncă, stimulând concurența 

5. invită Comisia ca, în contextul 
Programului privind o reglementare 

adecvată și funcțională (REFIT), să 
prezinte o listă de acte legislative și 
propuneri ce trebuie revizuite sau abrogate 

atunci când se pare că pertinența lor sau 
valoarea lor adăugată pentru UE nu mai 
este garantată și când acestea sunt depășite 
sau nu mai deservesc scopul inițial; 
subliniază însă că REFIT nu trebuie folosit 

ca pretext pentru reducerea nivelului de 
ambiție în ceea ce privește aspectele de 
importanță vitală, pentru dereglementarea 

sau scăderea standardelor sociale și de 
mediu; consideră că simplificarea are 

legătură cu calitatea și nu cu obiectivele 
cantitative; ia act de obiectivul de a reduce 
cu 25% sarcina administrativă și 

birocratică și costurile conexe ale noilor 
propuneri pentru întregul ciclu politic, 

inclusiv pentru transpunere, implementare 
și aplicare; solicită să se facă reduceri 
semnificative pentru a se iniția condiții mai 

bune pentru crearea de noi locuri de 
muncă, menținerea locurilor de muncă în 

Europa și readucerea locurilor de muncă, 
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și creșterea durabilă; stimulând concurența și creșterea durabilă; 

Or. en 
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Amendamentul 6 
József Szájer 
în numele Grupului PPE 

Maria João Rodrigues 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 34 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

34. consideră că dimensiunea socială a 

Strategiei Europa 2020, care cuprinde 
competitivitatea, creșterea economică și 
locurile de muncă, ar trebui să vizeze 

sprijinirea și îmbunătățirea prin 
coordonarea politicilor sociale ale statelor 
membre; 

34. consideră că dimensiunea socială a 

Strategiei Europa 2020, care cuprinde 
competitivitatea, creșterea economică și 
locurile de muncă, ar trebui să vizeze 

sprijinirea și îmbunătățirea prin 
coordonarea politicilor sociale ale statelor 
membre, între altele prin stabilirea unor 
praguri de referință sau, dacă e necesar, 
prin legislație, prin stabilirea unui set de 
standarde sociale de bază precum 
calitatea serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă, acordarea unor ajutoare 
de șomaj și luarea unor măsuri de 
reintroducere pe piața muncii, accesul la 
servicii de sănătate, servicii de îngrijire a 
copiilor accesibile și de bună calitate, 
formare profesională și învățare pe tot 
parcursul vieții; consideră că obiectivele 
sociale din Strategia Europa 2020 și 
tabloul de bord al principalilor indicatori 
sociali și de ocupare a forței de muncă ar 
putea fi folosite pentru a monitoriza 
aplicarea acestor standarde de bază;  

Or. en 
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