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Pozmeňujúci návrh  1 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. víta otvorenie rokovaní o novej 
medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe právnych predpisov; domnieva sa, 

že by to malo viesť k zvýšeniu kvality 
legislatívnych návrhov Komisie, k 
posilneniu jej hodnotenia vplyvu návrhov 
právnych predpisov vrátane hodnotenia 
týkajúceho sa vplyvu na hospodárstvo, 
sociálne veci, životné prostredie a malé 

a stredné podniky, a podľa potreby k 

používaniu nariadení namiesto smerníc 

v súlade so zásadami subsidiarity a 

proporcionality; očakáva, že Komisia bude 
pristupovať k obom zložkám legislatívneho 
orgánu rovnako, pokiaľ ide o poskytovanie 
informácií a dokumentácie počas celého 
legislatívneho postupu; očakáva silnejší 
záväzok pri zabezpečovaní náležitých 
medziinštitucionálnych konzultácií, ako 
aj nadviazanie na návrhy a odporúčania 
Parlamentu a poskytnutie  podrobných 
odôvodnení v prípade každého 
plánovaného stiahnutia návrhu; pripomína, 
že viacročné programovanie dohodnuté 
medzi troma inštitúciami by malo 
poskytnúť rámec pre ročný pracovný 
program a malo by byť základom rokovaní 
o osobitnom ročnom pracovnom programe; 
pripomína, že lepšia tvorba právnych 

3. berie na vedomie otvorenie rokovaní o 
novej medziinštitucionálnej dohode o 
lepšej tvorbe právnych predpisov a jej ciele 

zvýšiť kvalitu legislatívnych návrhov 
Komisie, posilniť jej hodnotenie vplyvu 
návrhov právnych predpisov vrátane 
hodnotenia týkajúceho sa vplyvu 
na hospodárstvo, sociálne veci, životné 
prostredie; očakáva, že Komisia bude 
pristupovať k obom zložkám legislatívneho 
orgánu rovnako, pokiaľ ide o poskytovanie 
informácií a dokumentácie počas celého 
legislatívneho postupu; očakáva silnejší 
záväzok pri zabezpečovaní náležitých 
medziinštitucionálnych konzultácií, ako 
aj nadviazanie na návrhy a odporúčania 
Parlamentu a poskytnutie  podrobných 
odôvodnení v prípade každého 
plánovaného stiahnutia návrhu; pripomína, 
že viacročné programovanie dohodnuté 
medzi troma inštitúciami by malo 
poskytnúť rámec pre ročný pracovný 
program a malo by byť základom rokovaní 
o osobitnom ročnom pracovnom programe; 
pripomína, že lepšia tvorba právnych 
predpisov by sa nemala vnímať ako nástroj 
na znižovanie dôležitosti oblastí, ktoré sú 
v pôsobnosti EÚ a že v demokratickom 
rozhodovacom procese by politické 
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predpisov by sa nemala vnímať ako nástroj 
na znižovanie dôležitosti oblastí, ktoré sú 
v pôsobnosti EÚ a že v demokratickom 
rozhodovacom procese by politické 
rozhodnutia mali prevažovať nad 
technickými hodnoteniami; 

rozhodnutia mali prevažovať nad 
technickými hodnoteniami; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. naliehavo žiada Komisiu, aby naďalej 
zlepšovala súdržnosť svojho legislatívneho 
programu a posilňovala nezávislé 

hodnotenie vplyvu návrhov právnych 

predpisov vrátane testu MSP a testu 

konkurencieschopnosti, pretože tieto 

opatrenia pomáhajú odstrániť byrokraciu 
na všetkých úrovniach – európskej, 
vnútroštátnej i regionálnej – ako aj 
všetkým hospodárskym subjektom a 
občanom v každodennom živote, a tým 
stimulovať vytváranie pracovných miest, 
pričom dodržiavajú sociálne 
a environmentálne normy; domnieva sa, že 
MSP a mikropodniky by nemali znášať 
zbytočnú záťaž v súvislosti s vykonávaním 
právnych predpisov a dodržiavaním 
noriem; vyzýva Komisiu, aby sa zamerala 
na maximálne zjednodušenie a ak je to 
možné, podporovala úplné využívanie 
digitálnych riešení, čím by sa zjednodušilo 
vykonávanie pravidiel EÚ; domnieva sa, že 
ak sú smernice a nariadenia pre MSP 
nevhodné, možno bude potrebné 
preskúmať ich, aby sa zabezpečilo, že MSP 
nebudú preťažené; žiada, aby boli 

mikropodniky čo najviac oslobodené od 

všetkých zaťažujúcich právnych 

4. naliehavo žiada Komisiu, aby naďalej 
zlepšovala súdržnosť svojho legislatívneho 
programu, čím pomôže odstrániť 

nepotrebné administratívne zaťaženie na 
všetkých úrovniach – európskej, 
vnútroštátnej i regionálnej – ako aj 
všetkým hospodárskym subjektom a 
občanom v každodennom živote, a tým 
stimulovať vytváranie pracovných miest, 
pričom dodržiavajú sociálne 
a environmentálne normy; domnieva sa, že 
MSP a mikropodniky by nemali znášať 
zbytočnú záťaž v súvislosti s vykonávaním 
právnych predpisov a dodržiavaním 
noriem; vyzýva Komisiu, aby sa zamerala 
na maximálne zjednodušenie a ak je to 
možné, podporovala úplné využívanie 
digitálnych riešení, čím by sa zjednodušilo 
vykonávanie pravidiel EÚ; domnieva sa, že 
ak sú smernice a nariadenia pre MSP 
nevhodné, možno bude potrebné 
preskúmať ich, aby sa zabezpečilo, že MSP 
nebudú preťažené; podporuje zváženie 

upravených a ľahších režimov pre MSP a 

možné výnimky pre mikropodniky, ak je 

možné preukázať, že nenarušia účinnosť 

právnych predpisov a že výnimky alebo 

ľahšie režimy neposilňujú fragmentáciu a 
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predpisov, najmä s cieľom povzbudiť 

nové začínajúce podniky a podnikateľov; 
neobmedzujú ich prístup k vnútornému 

trhu;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program 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 lepšia kvalita, 

transparentnosť, spravodlivosť a 

jednoduchosť právnych predpisov sú 

dôležité pre MSP a občanov; vyzýva 

Komisiu, aby vyslala signál, že je ochotná 

pracovať na skutočne lepšej tvorbe 

právnych predpisov a nielen na 

jednoduchej deregulácii; domnieva sa, že 

nie zníženie počtu environmentálnych a 

sociálnych noriem, ale ich zlepšenie, 

pomôže vyriešiť krízu a iniciovať lepšie 
podmienky s cieľom vytvárať nové 
pracovné miesta, zachovať pracovné 
miesta v Európe a podporovať pracovné 
miesta vedúce k hospodárskej súťaži a 
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udržateľnému rastu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 46 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. víta zverejnenie balíka novej daňovej 
politiky a žiada Komisiu, aby preukázala 
ambície v snahe o zabezpečenie 
spravodlivého daňového systému 
založeného na zásade, že dane sa zaplatia v 
krajine, kde sa vytvoria zisky, čím sa 
zabráni nekalej súťaži a narušeniu 
vnútorného trhu; 

46. víta ako prvý krok zverejnenie balíka 
novej daňovej politiky a žiada Komisiu, 
aby preukázala ambície v snahe o 
zabezpečenie spravodlivého daňového 
systému založeného na zásade, že dane sa 
zaplatia v krajine, kde sa vytvoria zisky, 
čím sa zabráni nekalej súťaži a narušeniu 
vnútorného trhu; žiada povinné 

vykazovanie podľa jednotlivých krajín pre 

nadnárodné spoločnosti; vyzýva Komisiu, 

aby vypracovala právny predpis 

vymedzujúci pojmy hospodárska podstata 

a stála prevádzkáreň a regulovala 

spracovanie výskumu a vývoja a najmä 

patentových kolóniek; 

Or. en 

 
 


