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Pozmeňujúci návrh  5 

József Szájer 

v mene skupiny PPE 
Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovnom programe Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. očakáva od Komisie, že v rámci 
Programu regulačnej vhodnosti a 
efektívnosti (REFIT) predloží zoznam 
právnych predpisov a návrhov, ktoré sa 
majú preskúmať alebo zrušiť, ak existujú 
pochybnosti o ich náležitosti a pridanej 
hodnote pre EÚ, sú nadbytočné alebo už 
neplnia pôvodnú úlohu; zdôrazňuje však, 
že program REFIT sa nesmie použiť ako 
zámienka na zníženie ambícií v otázkach 
zásadného významu; na dereguláciu alebo 
znižovanie sociálnych 
a environmentálnych štandardov; 
domnieva sa, že zjednodušenie má 
kvalitatívne, nie kvantitatívne ciele; berie 
na vedomie cieľ zníženia administratívnej a 
byrokratickej záťaže a súvisicich nákladov 
nových návrhov celého politického cyklu 
vrátane transpozície, implementácie a 
presadzovania; požaduje výrazné zníženia 
s cieľom iniciovať lepšie podmienky s 
cieľom vytvárať nové pracovné miesta, 
zachovať pracovné miesta v Európe a 
podporovať pracovné miesta vedúce k 
hospodárskej súťaži a udržateľnému rastu; 

5. očakáva od Komisie, že v rámci 
Programu regulačnej vhodnosti a 
efektívnosti (REFIT) predloží zoznam 
právnych predpisov a návrhov, ktoré sa 
majú preskúmať alebo zrušiť, ak existujú 
pochybnosti o ich náležitosti a pridanej 
hodnote pre EÚ, sú nadbytočné alebo už 
neplnia pôvodnú úlohu; zdôrazňuje však, 
že program REFIT sa nesmie použiť ako 
zámienka na zníženie ambícií v otázkach 
zásadného významu; na dereguláciu alebo 
znižovanie sociálnych 
a environmentálnych štandardov; 
domnieva sa, že zjednodušenie má 
kvalitatívne, nie kvantitatívne ciele; berie 
na vedomie cieľ zníženia o 25 % 
administratívnej a byrokratickej záťaže a 
súvisiacich nákladov nových návrhov 
celého politického cyklu vrátane 
transpozície, implementácie a 
presadzovania; požaduje výrazné zníženia 
s cieľom iniciovať lepšie podmienky s 
cieľom vytvárať nové pracovné miesta, 
zachovať pracovné miesta v Európe a 
podporovať pracovné miesta vedúce k 
hospodárskej súťaži a udržateľnému rastu; 
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Pozmeňujúci návrh  6 

József Szájer 

v mene poslaneckého klubu PPE 
Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovnom programe Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 34 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. domnieva sa, že stratégia Európa 2020, 
ktorá sa týka konkurencieschopnosti, rastu 
a pracovných miest, by vo svojom 
sociálnom rozmere mala byť zameraná na 
udržanie a zlepšovanie sociálnych politík 
členských štátov prostredníctvom 
koordinácie; 

34. domnieva sa, že stratégia Európa 2020, 
ktorá sa týka konkurencieschopnosti, rastu 
a pracovných miest, by vo svojom 
sociálnom rozmere mala byť zameraná na 
udržanie a zlepšovanie sociálnych politík 
členských štátov prostredníctvom 
koordinácie okrem iného referenčných 
hodnôt alebo v prípade potreby 

prostredníctvom právnych predpisov, 

súboru základných noriem, ako sú kvalita 

verejných služieb zamestnanosti, 

poskytovanie podpory v nezamestnanosti 

spojenej s aktivačnými opatreniami, 

prístup k zdravotnej starostlivosti, 

dostupné a kvalitné služby starostlivosti o 

deti, odborná príprava a celoživotné 

vzdelávanie; domnieva sa, že sociálne ciele 
Európy 2020 a hodnotiaca tabuľka 

kľúčových zamestnanostných a sociálnych 

ukazovateľov by sa mohli využiť na 

monitorovanie uplatňovania týchto 

základných noriem; 

Or. en 
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