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Pozměňovací návrh  1 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá zahájení jednání o nové 

interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů; má za to, že tato 

jednání by měla vést ke zvýšení kvality 

přípravy právních předpisů na straně 

Komise, k posilování posouzení dopadů 

u komisních návrhů právních předpisů, 

včetně posouzení dopadů, která souvisí 

s oblastí hospodářství, sociálních otázek, 

životního prostředí a malých a středních 

podniků, a v příslušných případech by 

v souladu se zásadou subsidiarity 

a proporcionality měla být využívána 

nařízení a nikoli směrnice; očekává, že 

Komise bude k oběma zákonodárným 

složkám přistupovat stejně, pokud se jedná 

o informace a dokumentaci, jež poskytuje 

v průběhu celého legislativního postupu; 

očekává důraznější snahu v zájmu zajištění 

řádné interinstitucionální konzultace, 

důsledného přijímání opatření v návaznosti 

na návrhy a doporučení Parlamentu 

a poskytování podrobného odůvodnění 

u každého z návrhů, které chce Komise 

vzít zpět; připomíná, že víceleté programy 

schválené všemi třemi orgány by měly 

poskytovat rámec pro roční pracovní 

program a měly by poskytovat základ pro 

3. bere na vědomí zahájení jednání o nové 

interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů a jejím účelu, tj. 

zvýšit kvalitu přípravy právních předpisů 

na straně Komise a posílit posouzení 

dopadů u komisních návrhů právních 

předpisů, včetně posouzení dopadů, která 

souvisí s oblastí hospodářství, sociálních 

otázek a životního prostředí; očekává, že 

Komise bude k oběma zákonodárným 

složkám přistupovat stejně, pokud se jedná 

o informace a dokumentaci, jež poskytuje 

v průběhu celého legislativního postupu; 

očekává důraznější snahu v zájmu zajištění 

řádné interinstitucionální konzultace, 

důsledného přijímání opatření v návaznosti 

na návrhy a doporučení Parlamentu 

a poskytování podrobného odůvodnění 

u každého z návrhů, které chce Komise 

vzít zpět; připomíná, že víceleté programy 

schválené všemi třemi orgány by měly 

poskytovat rámec pro roční pracovní 

program a měly by poskytovat základ pro 

diskuse o konkrétním ročním pracovním 

programu; připomíná, že podle jeho názoru 

by se na zdokonalování právních předpisů 

nemělo nahlížet jako na nástroj pro změnu 

prioritních oblastí, které spadají do 
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diskuse o konkrétním ročním pracovním 

programu; připomíná, že podle jeho názoru 

by se na zdokonalování právních předpisů 

nemělo nahlížet jako na nástroj pro změnu 

prioritních oblastí, které spadají do 

pravomocí EU, a politická rozhodnutí 

vycházející z demokratického 

rozhodovacího procesu by měla převážit 

nad technickým posuzováním; 

pravomocí EU, a politická rozhodnutí 

vycházející z demokratického 

rozhodovacího procesu by měla převážit 

nad technickým posuzováním; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. naléhavě Komisi vyzývá, aby nadále 

zlepšovala soudržnost svého legislativního 

programu a posilovala nezávislá 

hodnocení dopadu návrhů právních 

předpisů zahrnující testování dopadů na 

malé a střední podniky a testování dopadů 

na konkurenceschopnost, protože tato 

opatření pomáhají odstraňovat 

administrativní zátěž na všech úrovních – 

evropské, národní a regionální – a u všech 

hospodářských subjektů a občanů v jejich 

každodenním životě, a tak podporují 

vytváření pracovních míst a respektují 

sociální a environmentální standardy; má 

za to, že malé a střední podniky 

a mikropodniky by neměly být vystaveny 

při provádění právních předpisů 

a dosahování souladu s těmito normami 

zbytečné zátěži; vyzývá Komisi, aby 

usilovala o co největší zjednodušení a aby, 

kdykoli je to možné, podporovala plné 

využívání digitálních řešení v zájmu 

usnadnění provádění pravidel EU; domnívá 

se, že tam, kde se směrnice a nařízení ukáží 

jako nevhodné pro malé podniky, může být 

zapotřebí jejich přezkum, aby se zajistilo, 

že malé a střední podniky nebudou čelit 

4. naléhavě Komisi vyzývá, aby nadále 

zlepšovala soudržnost svého legislativního 

programu a pomáhala odstraňovat 

zbytečné administrativní překážky na všech 

úrovních – evropské, národní a regionální – 

a u všech hospodářských subjektů a občanů 

v jejich každodenním životě, a tak 

podporovala vytváření pracovních míst za 

současného respektování sociálních 

a environmentálních standardů; má za to, 

že malé a střední podniky a mikropodniky 

by neměly být vystaveny při provádění 

právních předpisů a dosahování souladu 

s těmito normami zbytečné zátěži; vyzývá 

Komisi, aby usilovala o co největší 

zjednodušení a aby, kdykoli je to možné, 

podporovala plné využívání digitálních 

řešení v zájmu usnadnění provádění 

pravidel EU; domnívá se, že tam, kde se 

směrnice a nařízení ukáží jako nevhodné 

pro malé podniky, může být zapotřebí 

jejich přezkum, aby se zajistilo, že malé 

a střední podniky nebudou čelit nadměrné 

zátěži; podporuje myšlenku zavést pro 

malé a střední podniky upravená opatření 

a zjednodušené režimy a pro 

mikropodniky případné výjimky 
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nadměrné zátěži; žádá, aby byly 

mikropodniky co nejvíce vyňaty ze všech 

nejvíce zatěžujících právních předpisů, 

zejména proto, aby byly podporovány nové 

podniky a podnikatelé; 

v případech, kdy lze prokázat, že tyto úlevy 

neoslabují účinnost právních předpisů a že 

výjimky či zjednodušené režimy nevedou 

k roztříštěnosti, ani těmto podnikům 

nebrání v přístupu na vnitřní trh;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. žádá Komisi, aby v souvislosti 

s programem pro účelnost a účinnost 

právních předpisů (REFIT) předložila 

seznam právních předpisů a návrhů, které 

mají být přezkoumány nebo zrušeny, 

pokud již kvůli pozbytí na své 

relevantnosti či nízké přidané hodnotě 

nejsou nadále opodstatněné, staly se 

zbytečnými či již nevyhovují svému 

původnímu účelu; zároveň však 

zdůrazňuje, že program REFIT nesmí být 

využíván ke snížení ambicí u otázek 

klíčového zájmu, k deregulaci či 

k oslabování sociálních či 

environmentálních norem; domnívá se, že 

zjednodušení se týká kvality, nikoli 

kvantitativních cílů; bere na vědomí cíl 

snížit administrativní a byrokratickou 

zátěž a související náklady nových návrhů 

v celém politickém cyklu, včetně 

provedení, uplatňování a prosazování; 

žádá, aby bylo provedeno zásadní omezení 

zátěže s cílem vytvořit lepší podmínky pro 

tvorbu pracovních míst, udržení pracovních 

míst v Evropě a relokalizaci pracovních 

míst posilující konkurenceschopnost 

a udržitelný růst; 

5. žádá Komisi, aby v souvislosti 

s programem pro účelnost a účinnost 

právních předpisů (REFIT) předložila 

seznam právních předpisů a návrhů, které 

mají být přezkoumány nebo zrušeny, 

pokud již kvůli pozbytí na své 

relevantnosti či nízké přidané hodnotě 

nejsou nadále opodstatněné, staly se 

zbytečnými či již nevyhovují svému 

původnímu účelu; zároveň však 

zdůrazňuje, že program REFIT nesmí být 

využíván ke snížení ambicí u otázek 

klíčového zájmu, k deregulaci či 

k oslabování sociálních či 

environmentálních norem; domnívá se, že 

kvalitnější, transparentní, spravedlivé 

a jednoduché právní předpisy jsou pro 

malé a střední podniky a pro občany 

důležité; naléhavě vyzývá Komisi, aby 

naznačila, že je připravena usilovat 

o skutečné zlepšování právních předpisů, 

nikoliv pouze o deregulaci; je toho 

názoru, že k vyřešení krize nepřispěje 

snížení počtu environmentálních 

a sociálních norem, ale zlepšení jejich 

kvality a vytváření lepších podmínek pro 

tvorbu pracovních míst, pro udržení 
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pracovních míst v Evropě a relokalizaci 

pracovních míst posilující 

konkurenceschopnost a udržitelný růst; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 46 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. vítá zveřejnění nového balíčku v oblasti 

daňové politiky a žádá Komisi, aby při 

snaze o zavedení spravedlivého daňového 

systému založeného na zásadě, podle níž 

musí být daně placeny v zemi, v níž vznikl 

zisk, jednala ctižádostivě a zabránila 

narušení vnitřního trhu a nekalé 

hospodářské soutěži; 

46. jako první krok vítá zveřejnění nového 

balíčku v oblasti daňové politiky a žádá 

Komisi, aby při snaze o zavedení 

spravedlivého daňového systému 

založeného na zásadě, podle níž musí být 

daně placeny v zemi, v níž vznikl zisk, 

jednala ctižádostivě a zabránila narušení 

vnitřního trhu a nekalé hospodářské 

soutěži; požaduje povinné podávání práv 

nadnárodními společnostmi rozčleněné 

podle jednotlivých zemí; vyzývá Komisi, 

aby přijala právní předpis definující 

ekonomickou podstatu a stálou 

provozovnu a po právní stránce upravila 

způsob, jak přistupovat k výzkumu 

a vývoji, zejména k příjmům z patentů; 

Or. en 

 

 


