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Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o delovnem programu Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

5. v zvezi s programom ustreznosti in 

uspešnosti predpisov (REFIT) od Komisije 

pričakuje, da bo predstavila seznam 

zakonodaje in predlogov, ki jih je treba 

revidirati ali razveljaviti, če se zdi, da niso 

več primerni ali da nimajo več dodane 

vrednosti EU, in če so zastareli ali niso več 

ustrezni glede na prvotni namen; poudarja 

pa, da naj se program REFIT ne uporablja 

kot izgovor za nižanje ambicij v zvezi z 

bistvenimi vprašanji, za deregulacijo ali za 

nižanje socialnih in okoljskih standardov; 

meni, da gre pri poenostavitvi za cilje 

glede kakovosti, ne količine; opozarja na 

cilj, da se zmanjša upravna in birokratska 

obremenitev ter stroški, povezani z novimi 

predlogi, za celoten politični cikel, ki 

vključuje prenos, izvajanje in izvrševanje; 

poziva k znatnemu zmanjšanju, da bi 

ustvarili boljše razmere za ustvarjanje 

novih delovnih mest, ohranjanje delovnih 

mest v Evropi in za vrnitev delovnih mest 

iz tujine v Evropo, s čimer bi okrepili 

konkurenčnost in trajnostno rast; 

5. v zvezi s programom ustreznosti in 

uspešnosti predpisov (REFIT) od Komisije 

pričakuje, da bo predstavila seznam 

zakonodaje in predlogov, ki jih je treba 

revidirati ali razveljaviti, če se zdi, da niso 

več primerni ali da nimajo več dodane 

vrednosti EU, in če so zastareli ali niso več 

ustrezni glede na prvotni namen; poudarja 

pa, da naj se program REFIT ne uporablja 

kot izgovor za nižanje ambicij v zvezi z 

bistvenimi vprašanji, za deregulacijo ali za 

nižanje socialnih in okoljskih standardov; 

meni, da gre pri poenostavitvi za cilje 

glede kakovosti, ne količine; opozarja na 

cilj, da se za 25 % zmanjša upravna in 

birokratska obremenitev ter stroški, 

povezani z novimi predlogi, za celoten 

politični cikel, ki vključuje prenos, 

izvajanje in izvrševanje; poziva k 

znatnemu zmanjšanju, da bi ustvarili boljše 

razmere za ustvarjanje novih delovnih 

mest, ohranjanje delovnih mest v Evropi in 

za vrnitev delovnih mest iz tujine v 

Evropo, s čimer bi okrepili konkurenčnost 

in trajnostno rast; 
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Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

34. meni, da bi morala strategija Evropa 

2020 kar zadeva konkurenčnost, rast in 

delovna mesta v svoji socialni razsežnosti 

stremeti k trajnosti in izboljšavam, in sicer 

z usklajevanjem socialnih politik držav 

članic; 

34. meni, da bi morala strategija Evropa 

2020 kar zadeva konkurenčnost, rast in 

delovna mesta v svoji socialni razsežnosti 

stremeti k trajnosti in izboljšavam vrste 

temeljnih socialnih standardov, kot so 

kakovost javnih služb za zaposlovanje, 

zagotavljanje nadomestil za brezposelnost, 

ki so povezana z aktivacijskimi ukrepi, 

dostop do storitev zdravstvenega varstva, 

cenovno dostopne in kakovostne storitve 

varstva otrok, poklicno usposabljanje in 

vseživljenjsko učenje, in sicer z 

usklajevanjem socialnih politik držav 

članic, med drugim z merili ali po potrebi 

z zakonodajo; meni, da bi lahko za 

spremljanje izvajanja teh temeljnih 

standardov uporabili socialne cilje 

strategije Evropa 2020 in statistični 

pregled zaposlitvenih in socialnih 

kazalnikov; 

Or. en 

 

 


