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9.2.2017 A8-0386/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 13 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na svoje uznesenie z 19. 

januára 2017 o európskom pilieri 

sociálnych práv1, 

________________ 

1 Prijaté texty, P8_TA(2017)0010. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie V 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

V. keďže inštitucionálna štruktúra HMÚ by 

sa mala transformovať na účinnú a 

demokratickú hospodársku správu, 

pričom by Parlament a Rada konali ako 

rovnocenní spoluzákonodarcovia, Komisia 

by plnila úlohu výkonnej moci, národné 

parlamenty by lepšie kontrolovali 

opatrenia národných vlád na európskej 

úrovni, Európsky parlament by dohliadal 

na rozhodovanie na úrovni EÚ a úloha 

Súdneho dvora by mala byť posilnená; 

V. keďže inštitucionálna štruktúra HMÚ by 

sa mala stať účinnejšou a 

demokratickejšou, pričom by Parlament a 

Rada mali konať ako rovnocenní 

spoluzákonodarcovia, Komisia plniť úlohu 

výkonnej moci, národné parlamenty lepšie 

kontrolovať opatrenia národných vlád na 

európskej úrovni, Európsky parlament 

dohliadať na rozhodovanie na úrovni EÚ 

a mala by sa posilniť úloha Súdneho 

dvora; 

Or. en 



 

AM\1117454SK.docx  PE598.463v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.2.2017 A8-0386/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AH 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AH. keďže posilnenie jednotného trhu by 

mala dopĺňať lepšia fiškálna koordinácia; 

AH. keďže posilnenie jednotného trhu by 

mala dopĺňať lepšia daňová koordinácia; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AU 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AU. keďže v dohode, ktorú podpísali 

hlavy štátov a predsedovia vlád štátov, sa 

stanovuje právo ďalšieho prehlbovania 

HMÚ, a že len Spojené kráľovstvo je 

vyňaté z ďalšej politickej integrácie, bez 

toho, aby boli dotknuté ustanovenia 

Lisabonskej zmluvy a práva a povinnosti 

členských štátov a inštitúcií, a to vrátane 

plných legislatívnych práv Európskeho 

parlamentu na základe návrhu Komisie 

po výsledku referenda; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že medzivládne riešenia by 

mali byť len nástrojom poslednej možnosti, 

a to za prísnych podmienok, najmä pokiaľ 

ide o dodržiavanie práva Únie, cieľ 

prehĺbenia európskej integrácie a 

ponechanie možnosti zapojiť sa aj pre 

nezúčastnené členské štáty, a je 

presvedčený, že by ich mali čo najskôr 

nahradiť postupy Únie, a to aj v oblastiach, 

v ktorých nie všetky členské štáty spĺňajú 

podmienky účasti, aby tak Únia mohla 

plniť svoje úlohy v jednotnom 

inštitucionálnom rámci; v tejto súvislosti sa 

vyslovuje proti vytváraniu nových 

inštitúcií mimo rámca Únie a naďalej sa 

usiluje o začlenenie Európskeho 

mechanizmu pre stabilitu (EMS) do práva 

Únie za predpokladu, že sa v rámci 

Európskeho parlamentu zavedie náležitý 

postup kontroly, ako aj o začlenenie 

príslušných ustanovení fiškálnej dohody, 

ako to bolo plánované už v Zmluve o 

stabilite, koordinácii a správe v 

hospodárskej a menovej únii, na základe 

posúdenia skúseností s jej vykonávaním; 

7. domnieva sa, že medzivládne riešenia by 

mali byť len nástrojom poslednej možnosti, 

a to za prísnych podmienok, najmä pokiaľ 

ide o dodržiavanie práva Únie, cieľ 

prehĺbenia európskej integrácie a 

ponechanie možnosti zapojiť sa aj pre 

nezúčastnené členské štáty, a je 

presvedčený, že by ich mali čo najskôr 

nahradiť postupy Únie, a to aj v oblastiach, 

v ktorých nie všetky členské štáty spĺňajú 

podmienky účasti, aby tak Únia mohla 

plniť svoje úlohy v jednotnom 

inštitucionálnom rámci; v tejto súvislosti sa 

vyslovuje proti vytváraniu nových 

inštitúcií mimo rámca Únie a naďalej sa 

usiluje o začlenenie Európskeho 

mechanizmu pre stabilitu (EMS) do práva 

Únie za predpokladu dostatočného 

uplatňovania demokratickej 

zodpovednosti, ako aj začlenenia 

príslušných ustanovení fiškálnej dohody, 

ako to bolo plánované už v Zmluve o 

stabilite, koordinácii a správe v 

hospodárskej a menovej únii, na základe 

posúdenia skúseností s jej vykonávaním; 

trvá na tom, že samotné rozhodovanie a 

fiškálne záväzky nesmú byť od seba 

oddelené; 
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9.2.2017 A8-0386/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. je presvedčený, že je možné zlúčiť 

funkciu predsedu Euroskupiny s funkciou 

komisára pre hospodárske a finančné 

záležitosti, pričom v takomto prípade 

navrhuje, aby predseda Komisie tohto 

komisára vymenoval za podpredsedu 

Komisie; domnieva sa, že tento komisár 

pre hospodárske a finančné záležitosti – 

ktorému by sa mali poskytnúť všetky 

potrebné prostriedky a kapacity na 

uplatňovanie a presadzovanie existujúceho 

rámca správy hospodárskych záležitostí, 

podobne, ako je to napríklad v prípade 

úlohy komisára pre hospodársku súťaž – 

by sa mohol nazývať „minister financií 

EÚ“, hneď ako bude vytvorená fiškálna 

kapacita a Európsky menový fond; 

31. je presvedčený, že je možné zlúčiť 

funkciu predsedu Euroskupiny s funkciou 

komisára pre hospodárske a finančné 

záležitosti, pričom v takomto prípade 

navrhuje, aby predseda Komisie tohto 

komisára vymenoval za podpredsedu 

Komisie; domnieva sa, že tomuto 

komisárovi  by sa mali poskytnúť – po 

vytvorení fiškálnych kapacít a 

Európskeho menového fondu – všetky 

potrebné prostriedky a kapacity na 

uplatňovanie a presadzovanie existujúceho 

rámca správy hospodárskych záležitostí a 

na optimalizáciu rozvoja eurozóny v 

spolupráci s ministrami financií 

členských štátov eurozóny , ako je 

uvedené v správe o rozpočtovej kapacite 

pre eurozónu; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. poukazuje na potrebu úpravy 

rámcovej dohody o vzťahoch medzi 

Európskym parlamentom a Európskou 

komisiou tak, aby zahŕňala právny 

záväzok predsedu Komisie využiť svoje 

právo požadovať rezignáciu ministra 

financií EÚ podľa článku 17 ods. 6 ZEÚ, 

pokiaľ tak rozhodne Európsky parlament 

väčšinou hlasov všetkých svojich 

poslancov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. trvá na tom, aby sa zabezpečila lepšia 

koordinácia a zastúpenie EÚ/eurozóny v 

rámci Medzinárodného menového fondu 

(MMF), Svetovej banky a ďalších 

medzinárodných finančných inštitúcií, a 

poukazuje na to, že článok 138 ods. 2 

ZFEÚ poskytuje právny základ pre prijatie 

opatrení na zabezpečenie jednotného 

zastupovania EÚ/eurozóny v rámci 

medzinárodných finančných inštitúcií a 

konferencií; 

40. trvá na tom, aby sa zabezpečila lepšia 

koordinácia a podľa možností zastúpenie 

EÚ/eurozóny v medzinárodných 

finančných inštitúciách, a poukazuje na to, 

že článok 138 ods. 2 ZFEÚ poskytuje 

právny základ pre prijatie opatrení na 

zabezpečenie jednotného zastupovania 

EÚ/eurozóny v rámci medzinárodných 

finančných inštitúcií a konferencií; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. požaduje ďalšie inštitucionálne reformy 

s cieľom poskytnúť HMÚ účinnú a 

demokratickú hospodársku vládu s väčšími 

kapacitami, ktorá je začlenená do 

inštitucionálneho rámca Únie, pričom 

Komisia koná ako výkonný orgán a 

Parlament a Rada ako 

spoluzákonodarcovia; 

53. požaduje ďalšie inštitucionálne reformy 

s cieľom zvýšiť účinnosť a 

demokratickosť HMÚ s väčšími 

kapacitami, ktorá musí byť začlenená do 

inštitucionálneho rámca Únie, v ktorom 

Komisia koná ako výkonný orgán a 

Parlament a Rada ako 

spoluzákonodarcovia; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

58. požaduje vytvorenie rámca pre riadny 

postup štátneho bankrotu, aby sa 

zosúladil článok 125 ZFEÚ a existujúce 

stabilizačné nástroje ako EMS; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 61 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. pripomína, že už existujú mechanizmy 

pre hospodársky dialóg, najmä vďaka 

zavedeniu „hospodárskeho dialógu“ v 

rámci balíka šiestich a balíka dvoch 

legislatívnych aktov; domnieva sa, že ide o 

účinný nástroj umožňujúci Parlamentu, aby 

mu bola priznaná významnejšia úloha pri 

rokovaniach v rámci európskeho semestra 

s cieľom posilniť dialóg medzi 

Parlamentom, Radou, Komisiou a 

Euroskupinou, a navrhuje formalizáciu 

kontrolnej úlohy Parlamentu v rámci 

európskeho semestra prostredníctvom 

medziinštitucionálnej dohody (IIA); 

zdôrazňuje, že medziinštitucionálna 

dohoda, ktorá by mala umožniť utváranie 

hlavných smerov hospodárskych politík a 

usmernení politík zamestnanosti 

Parlamentom a Radou, by posilnila 

demokratickú legitimitu procesu 

európskeho semestra, čím by umožnila 

zmysluplnú a pravidelnú parlamentnú 

kontrolu tohto procesu; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje, že Komisia by sa mohla 

zaviazať posielať Parlamentu svoje 

návrhy odporúčaní týkajúce sa 

európskeho semestra ešte pred ich 

prijatím; okrem toho sa domnieva, že v 

zásade nie je potrebné zaobchádzať s 

61. pripomína, že už existujú mechanizmy 

pre hospodársky dialóg, najmä vďaka 

zavedeniu „hospodárskeho dialógu“ v 

rámci balíka šiestich a balíka dvoch 

legislatívnych aktov; domnieva sa, že ide o 

účinný nástroj umožňujúci Parlamentu, aby 

mu bola priznaná významnejšia úloha v 

rámci európskeho semestra s cieľom 

posilniť dialóg medzi Parlamentom, 

Radou, Komisiou a Euroskupinou, a 

navrhuje formalizáciu kontrolnej úlohy 

Parlamentu v rámci európskeho semestra 

prostredníctvom medziinštitucionálnej 

dohody (IIA), ako Parlament požadoval 

pri viacerých príležitostiach; okrem toho 

víta a podporuje zapojenie národných 

parlamentov na vnútroštátnej úrovni a 

spoluprácu medzi národnými parlamentmi 

a Európskym parlamentom v rámci 

európskeho semestra a všeobecne správy 

ekonomických záležitostí vo všeobecnosti, 

napríklad prostredníctvom Európskeho 

parlamentného týždňa a „konferencie 

podľa článku 13“; navyše sa domnieva, že 

zapojenie sociálnych partnerov do 

európskeho semestra by sa mohlo zlepšiť; 
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informáciami o rokovaní o programoch 

makroekonomických úprav a ich 

monitorovaní ako s dôvernými; okrem toho 

víta a podporuje zapojenie národných 

parlamentov na vnútroštátnej úrovni a 

spoluprácu medzi národnými parlamentmi 

a Európskym parlamentom v rámci 

európskeho semestra a všeobecne správy 

ekonomických záležitostí vo všeobecnosti, 

napríklad prostredníctvom Európskeho 

parlamentného týždňa a „konferencie 

podľa článku 13“; navyše sa domnieva, že 

zapojenie sociálnych partnerov do 

európskeho semestra by sa mohlo zlepšiť; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. domnieva sa, že pred jarným 

zasadnutím Európskej rady je potrebné 

zabezpečiť celkové posúdenie rozpočtovej 

situácie a vyhliadok v EÚ a v eurozóne 

ako celku, ako aj v jednotlivých členských 

štátoch eurozóny a všetkých členov 

fiškálnej dohody, pričom treba zároveň 

zabezpečiť, aby to boli jednotlivé členské 

štáty, ktoré budú povinné dodržiavať 

požiadavky balíka šiestich legislatívnych 

aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. so záujmom očakáva správu skupiny na 

vysokej úrovni pre vlastné zdroje;  želá si 

vrátiť sa k litere a duchu zmlúv a zmeniť 

súčasný systém založený na príspevkoch 

stanovených podľa hrubého národného 

dôchodku (HND) na systém založený na 

skutočných vlastných zdrojoch EÚ a časom 

aj na rozpočte eurozóny, pre ktoré existuje 

celý rad nápadov, ako napríklad 

reformovaná daň z pridanej hodnoty 

(DPH), daň z finančných transakcií, 

uhlíková daň, podiel zo spoločného 

konsolidovaného základu dane z príjmov 

právnických osôb, európska daň z 

majetku a príjmy z iných zdrojov, akým je 

napríklad systém obchodovania s 

emisnými kvótami alebo zisky ECB; 

65. víta správu skupiny na vysokej úrovni 

pre vlastné zdroje; želá si vrátiť sa k litere 

a duchu zmlúv a zmeniť súčasný systém 

založený na príspevkoch stanovených 

podľa hrubého národného dôchodku 

(HND) na systém založený na skutočných 

vlastných zdrojoch EÚ a časom aj na 

rozpočte eurozóny, pre ktoré existuje celý 

rad nápadov; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 67 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67. navrhuje zavedenie rozpočtu eurozóny 

z príjmov pochádzajúcich od členských 

štátov, ktorých menou je euro, ktorý bude 

v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ, 

Euratom) č. 966/2012, účelovo viazaný na 

výdavky, ktoré možno použiť iba v rámci 

členských štátov, ktorých menou je euro; 

domnieva sa, že takéto príjmy si vyžadujú 

zavedenie nového „vlastného zdroja“ 

financovaného členskými štátmi, ktorých 

menou je euro; pripomína, že na 

pripísané príjmy v zmysle článku 21 

nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa 

nevzťahuje nariadenie o VFR ani stropy, 

ktoré stanovuje; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1117454SK.docx  PE598.463v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.2.2017 A8-0386/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

71. berie na vedomie rozličné návrhy na 

zavedenie rozpočtovej kapacity v rámci 

eurozóny; poukazuje na to, že tieto návrhy 

pripisujú tejto kapacite rozdielne funkcie a 

môžu mať rôznu podobu (môže ísť 

napríklad o nástroj konvergencie 

poskytujúci podmienenú podporu pre 

štrukturálne reformy alebo o mechanizmus 

absorpcie otrasov); pripomína, že 

Parlament trvá na tom, že takáto kapacita 

by sa mala vytvoriť v rámci EÚ; 

71. berie na vedomie rozličné návrhy na 

zavedenie rozpočtovej kapacity v rámci 

eurozóny; poukazuje na to, že tieto návrhy 

pripisujú tejto kapacite rozdielne funkcie a 

môžu mať rôznu podobu; pripomína, že 

Parlament trvá na tom, že takáto kapacita 

by sa mala vytvoriť v rámci EÚ; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. pripomína zriadenie európskych 

orgánov dohľadu a bankovej únie; vyzýva 

na ďalšiu prácu na otázke štátneho dlhu 

a na ďalšie zvyšovanie odolnosti HMÚ 

proti hospodárskym otrasom a 

špekulatívnemu správaniu na trhoch so 

štátnymi dlhopismi; vyzýva na prijatie 

politík určených na absorpciu 

asymetrických otrasov a podporu 

konvergencie medzi členskými štátmi, 

pričom budú zároveň predchádzať 

trvalým fiškálnym prevodom, a to v súlade 

s článkom 125 a článkom 

136 ods. 3 ZFEÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. opätovne zdôrazňuje, že podporuje 

začlenenie Európskeho mechanizmu pre 

stabilitu do právneho rámca Únie za 

predpokladu, že v rámci Európskeho 

parlamentu bude zavedená primeraná 

kontrola;  

74. opätovne zdôrazňuje, že podporuje 

začlenenie Európskeho mechanizmu pre 

stabilitu do právneho rámca Únie za 

predpokladu dostatočnej demokratickej 

zodpovednosti;  

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 95 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

95. zdôrazňuje, že práva pracovníkov, 

najmä v prípadoch, keď uplatňujú svoje 

právo na mobilitu, by mali byť zaručené 

spolu s ich sociálnymi právami, a to pri 

plnom využití príslušných právnych 

nástrojov stanovených v hlavách IV, IX a 

X a v súlade s Chartou základných práv 

EÚ s cieľom zabezpečiť pre Úniu stabilný 

sociálny základ; poukazuje v tejto 

súvislosti najmä na práva vychádzajúce zo 

smernice 2004/38/ES o práve občanov 

Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa 

pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia 

členských štátov; 

95. zdôrazňuje, že práva pracovníkov, 

najmä v prípadoch, keď uplatňujú svoje 

právo na mobilitu, by mali byť zaručené 

spolu s ich sociálnymi právami, a to pri 

plnom využití príslušných právnych 

nástrojov stanovených v hlavách IV, IX a 

X a v súlade s Chartou základných práv 

EÚ s cieľom zabezpečiť pre Úniu stabilný 

sociálny základ; poukazuje v tejto 

súvislosti najmä na práva vychádzajúce zo 

smernice 2004/38/ES o práve občanov 

Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa 

pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia 

členských štátov a nariadenia (EÚ) č. 

492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v 

rámci Únie; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy 

2014/2249(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 97 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

97. poukazuje na význam podpory 

myšlienky minimálnej mzdy určenej 

každým členským štátom a preskúmania 

možností systému minimálnych príspevkov 

v nezamestnanosti, ktorý by si vyžadoval 

spoločné pravidlá a podmienky na trhu 

práce EÚ, a navrhuje, aby sa podľa 

súčasných ustanovení zmluvy prijala 

smernica o mobilite zamestnancov s 

cieľom znížiť jestvujúce prekážky pre 

zamestnancov; 

97. poukazuje na význam podpory 

myšlienky minimálnej mzdy určenej 

každým členským štátom a poznamenáva, 

že preskúmanie možností systému 

minimálnych príspevkov v 

nezamestnanosti by si vyžadovalo spoločné 

pravidlá a podmienky na trhu práce EÚ, a 

navrhuje, aby sa podľa súčasných 

ustanovení zmluvy prijal legislatívny 

návrh s cieľom znížiť jestvujúce prekážky 

pre zamestnancov; 

Or. en 

 

 


