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Pozměňovací návrh  23 

Sophia in 't Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. očekává, že Komise předloží návrh 
týkající se další etapy strategie Evropa 
2020 pro zaměstnanost a růst, který bude 
reagovat na významné výzvy a příležitosti, 
které nás čekají, zejména pokud jde 
o transformaci energetiky, digitální 
revoluci, a náležitě na ně připraví 
obyvatele Evropy; má za to, že tato 
strategie by měla propojit příslušné 
reformy s rozsáhlými investičními podněty, 
přičemž by měla vycházet z již zahájeného 
programu energetické unie a jednotného 
digitálního trhu a z nových opatření 
v oblasti sociálních investic 

a rekvalifikací; je přesvědčen o tom, že na 
podporu této strategie by se měl plně 
využít Evropský fond pro strategické 
investice a revidovaný víceletý finanční 
rámec na období 2014 až 2020; má za to, 
že všem členským státům musí být dány 
podmínky k tomu, aby tuto strategie mohly 
provést, a v zájmu podpory těchto snah je 
zapotřebí dokončit hospodářskou 
a měnovou unii; je toho názoru, že rovněž 
vnější strategická partnerství EU by měla 
otevírat nové příležitosti napomáhající 
úspěchu této strategie; 

6. očekává, že Komise předloží návrh 
týkající se další etapy strategie Evropa 
2020 pro zaměstnanost a růst, který bude 
reagovat na významné výzvy a příležitosti, 
které nás čekají, zejména pokud jde 
o transformaci energetiky, digitální 
revoluci, a náležitě na ně připraví 
obyvatele Evropy; má za to, že tato 
strategie by měla propojit příslušné 
reformy s rozsáhlými investičními podněty, 
přičemž by měla vycházet z již zahájeného 
programu energetické unie a jednotného 
digitálního trhu; je přesvědčen o tom, že na 
podporu této strategie by se měl plně 
využít Evropský fond pro strategické 
investice a revidovaný víceletý finanční 
rámec na období 2014 až 2020; má za to, 
že všem členským státům musí být dány 
podmínky k tomu, aby tuto strategie mohly 
provést, a v zájmu podpory těchto snah je 
zapotřebí dokončit hospodářskou 
a měnovou unii; je toho názoru, že rovněž 
vnější strategická partnerství EU by měla 
otevírat nové příležitosti napomáhající 
úspěchu této strategie; 
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Pozměňovací návrh  24 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila 
důraznou odpověď v zájmu řešení 
sociálních problémů EU, zejména 
nezaměstnanosti, nedostatku v oblasti 
dovedností, sociálních nerovností 
a vyloučení, rizik sociálního dumpingu 

a odlivu mozků; má za to, že tato odpověď 
vyžaduje hospodářské oživení a investice, 
které budou podporovat vytváření 
kvalitních pracovních míst, sociální 
investice, které se zaměří na dovednosti, 

služby péče o děti a další sociální služby 

a sociální ekonomiku; je přesvědčen 
o tom, že to rovněž vyžaduje důslednější 

konvergenci, aby bylo v rámci celé Unie 

zajištěno respektování základních 

sociálních norem; má za to, že v této 
souvislosti by měla být podporována 
spravedlivá mobilita pracovní síly, která je 
základní svobodou jednotného trhu; má za 
to, že konkrétní kroky k naplnění 
slibovaného sociálního ratingu AAA je 
zapotřebí okamžitě realizovat; vyzývá 
Komisi, aby za tímto účelem podporovala 

užší zapojení sociálních partnerů na 

evropské a vnitrostátní úrovni; 

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila 
důraznou odpověď v zájmu řešení 
sociálních problémů EU, zejména 
nezaměstnanosti, nedostatku v oblasti 
dovedností, nerovností a vyloučení; má za 
to, že tato odpověď vyžaduje hospodářské 
oživení a investice na podporu vytváření 
pracovních míst a investice do dovedností 
a spojení pracovního a rodinného života; 
má za to, že v této souvislosti by měla být 
podporována spravedlivá mobilita pracovní 
síly, která je základní svobodou jednotného 
trhu; má za to, že konkrétní kroky 
k naplnění slibovaného sociálního ratingu 
AAA je zapotřebí okamžitě realizovat;  
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Pozměňovací návrh  25 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 11 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. je přesvědčen o tom, že v zájmu 
spotřebitelů a občanů EU a dalšího 
podpoření tvorby pracovních míst je 
koncepci vyvážené a spravedlivé daňové 
politiky nutné chápat jako nedílnou součást 
strukturálních reforem členských států a že 
daňová politika a politika v oblasti 
hospodářské soutěže by měly být 
považovány v rámci jednotného trhu za 
dvě strany téže mince; podporuje přesunutí 
daňového zatížení z práce na jiné formy 
udržitelného zdanění; 

11. je přesvědčen o tom, že v zájmu 
spotřebitelů a občanů EU a dalšího 
podpoření tvorby pracovních míst je 
změnu daňové politiky nutné chápat jako 
nedílnou součást strukturálních reforem 
členských států a že daňová politika 
a politika v oblasti hospodářské soutěže by 
měly být považovány v rámci jednotného 
trhu za dvě strany téže mince; podporuje 
přesunutí daňového zatížení z práce na jiné 
formy udržitelného zdanění; 
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Pozměňovací návrh  26 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 16 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá Komisi spolu se všemi 
zúčastněnými stranami, aby se zabývaly 
všemi možnostmi posílení HMU a zvýšení 
její odolnosti a schopnosti podporovat růst, 
zaměstnanost a stabilitu, přičemž sociální 
rozměr bude zaměřen na zachování 
evropského sociálně tržního hospodářství 
a dodržování práva na kolektivní 
vyjednávání, v jehož rámci by byla 

zajištěna koordinace sociálních politik 

členských států, včetně mechanismu 

minimální mzdy nebo příjmu vhodného 

pro jednotlivé členské státy a přijatého 

těmito státy a podporujícího boj proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení, opětovné 

začlenění pracovníků na pracovním trhu 

a dobrovolnou mobilitu a flexibilní 

přechod mezi profesemi a pohyb mezi 

členskými státy; 

16. vyzývá Komisi spolu se všemi 
zúčastněnými stranami, aby se zabývaly 
všemi možnostmi posílení HMU a zvýšení 
její odolnosti a schopnosti podporovat růst, 
zaměstnanost a stabilitu, přičemž sociální 
rozměr bude zaměřen na zachování 
evropského sociálně tržního hospodářství 
a dodržování práva na kolektivní 
vyjednávání, 
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Pozměňovací návrh  27 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 20 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je hluboce znepokojen současnou 
situací ve Středomoří, jakož i na přístupové 
cestě procházející západním Balkánem, 
kde rekordní počty nelegálních migrantů 
překračují hranice EU a představují tak 
nebývalý problém pro Evropu a její 
členské státy, který je nutno řešit pouze 
společnou a důraznou unijní odpovědí; 
vyjadřuje svou podporu opatřením, která 
předložila Komise, a vyzývá členské státy, 
aby je rychle přijaly a provedly; 
zdůrazňuje, že větší důraz by měl být 
kladen na opatření, která již Komise 
zahájila, zejména na návrhy týkající se 
relokace a přesídlení, neboť nouzový 
mechanismus relokace, který byl uplatněn 
v případě Itálie a Řecka, není řešením 
dlouhodobého problému azylového tlaku, 
ale spíše prubířským kamenem vzhledem 
k připravovanému legislativnímu návrhu, 
který se týká trvalého systému relokace, 
jenž má být uplatňován za situace 
hromadného přílivu; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby aktivovala nezbytný systém, 
který byl určen speciálně pro případy 
hromadného přílivu; zároveň zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zrychlit vyřizování žádostí 
o azyl a přikročit k navracení žadatelů, 

20. je hluboce znepokojen současnou 
situací ve Středomoří, jakož i na přístupové 
cestě procházející západním Balkánem, 
kde rekordní počty migrantů překračují 
hranice EU, a představují tak nebývalý 
problém pro Evropu a její členské státy, 
který je nutno řešit pouze společnou 
a důraznou unijní odpovědí; vyjadřuje svou 
podporu opatřením, která předložila 
Komise, a vyzývá členské státy, aby je 
rychle přijaly a provedly; zdůrazňuje, že 
větší důraz by měl být kladen na opatření, 
která již Komise zahájila, zejména na 
návrhy týkající se relokace a přesídlení, 
neboť nouzový mechanismus relokace, 
který byl uplatněn v případě Itálie a Řecka, 
není řešením dlouhodobého problému 
azylového tlaku, ale spíše prubířským 
kamenem vzhledem k připravovanému 
legislativnímu návrhu, který se týká 
trvalého systému relokace, jenž má být 
uplatňován za situace hromadného přílivu; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby aktivovala 
nezbytný systém dočasné ochrany, který 
byl určen speciálně pro případy 
hromadného přílivu; zároveň zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zrychlit vyřizování žádostí 
o azyl a přikročit k navracení žadatelů, 
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jejichž žádosti byly zamítnuty; vyjadřuje 
svou podporu přístupu, který vychází 
z koncepce tzv. problematických oblastí, 
který byl oznámen v programu pro migraci, 
a který předvídá posílení operativní 
podpory v okamžiku prvního příchodu 
žadatelů, včetně jejich registrace 
a prvotního zpracování žádostí, a to i osob, 
které ochranu nepotřebují; odmítá všechna 
opatření, která vedou k faktickému 
obnovení kontroly hranic a která ohrožují 
schengenský prostor; 

jejichž žádosti byly zamítnuty; vyjadřuje 
svou podporu přístupu, který vychází 
z koncepce tzv. problematických oblastí, 
který byl oznámen v programu pro migraci, 
a který předvídá posílení operativní 
podpory v okamžiku prvního příchodu 
žadatelů, včetně jejich registrace 
a prvotního zpracování žádostí, a to i osob, 
které ochranu nepotřebují; odmítá všechna 
opatření, která vedou k faktickému 
obnovení kontroly hranic a která ohrožují 
schengenský prostor; 
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Pozměňovací návrh  28 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 29 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nové fáze strategie Evropa 2020, která 
vyřeší problémy týkající se celosvětové 
hospodářské soutěže, digitální revoluce 
a demografických trendů; domnívá se, že 
tento návrh by měl kombinovat strukturální 
změnu s investičními iniciativami velkého 
rozsahu a stavět na stávajících nástrojích 
(rozpočtu EU, EFSI); 

29. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nové fáze strategie Evropa 2020, která 
vyřeší problémy týkající se celosvětové 
hospodářské soutěže, digitální revoluce 
a demografických trendů; domnívá se, že 
tento návrh by měl kombinovat strukturální 
změnu s investičními iniciativami a stavět 
na stávajících nástrojích; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  29 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 35 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. naléhavě žádá Komisi, aby do konce 
roku dokončila a předložila balíček týkající 
se mobility pracovních sil a aby se v něm 

rovněž zabývala negativními vlivy, které 

mobilita pracovní síly přináší; vyzývá 
k rázným přeshraničním inspekcím práce 
jako formy boje proti zneužívání; považuje 
mobilitu v rámci Evropy za základní právo; 
vyzývá dále Komisi, aby přijala kroky na 

podporu integrace a zaměstnatelnosti 

evropských pracovníků; připomíná Komisi 
její závazek týkající se směrnice o vysílání 
pracovníků; 

35. naléhavě žádá Komisi, aby do konce 
roku dokončila a předložila balíček týkající 
se mobility pracovních sil; vyzývá 
k rázným přeshraničním inspekcím práce 
jako formy boje proti zneužívání; považuje 
mobilitu v rámci Evropy za základní právo; 
připomíná Komisi její závazek týkající se 
směrnice o vysílání pracovníků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  30 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 36 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. žádá konkrétní kroky k odstranění 
přetrvávající diskriminace na trhu práce, 
zejména starších pracovníků, dlouhodobě 
nezaměstnaných, žen, zdravotně 
postižených pracovníků a mladých lidí; 
připomíná, že je nezbytné řešit problémy 
dlouhodobě nezaměstnaných nejenom 
prostřednictvím vzdělávání a odborné 
přípravy, ale rovněž prostřednictvím 
inkluzivnosti trhů práce, lepšího 
poradenství a podpory poskytované 
zájemcům o práci, cílených dotací na nábor 
pracovníků a prostřednictvím 
zaměstnaneckých benefitů; 

36. žádá konkrétní kroky k odstranění 
přetrvávající diskriminace na trhu práce, 
zejména starších pracovníků, dlouhodobě 
nezaměstnaných, imigrantů, příslušníků 

menšin, žen, zdravotně postižených 
pracovníků a mladých lidí; připomíná, že je 
nezbytné řešit problémy dlouhodobě 
nezaměstnaných nejenom prostřednictvím 
vzdělávání a odborné přípravy, ale rovněž 
prostřednictvím inkluzivnosti trhů práce, 
lepšího poradenství a podpory poskytované 
zájemcům o práci, cílených dotací na nábor 
pracovníků a prostřednictvím 
zaměstnaneckých benefitů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  31 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu 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. vítá zveřejnění nového balíčku v oblasti 
daňové politiky a žádá Komisi, aby při 
snaze o zavedení 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; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  32 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 79 a (nový) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  79a. žádá Komisi, aby s cílem zajistit tržní 

disciplínu předložila návrhy na evropské 

insolvenční řízení pro členské státy a aby 

zavedla limity expozice a vážení rizika 

státních dluhopisů, které již nadále nelze 

považovat za bezrizikové; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  33 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 86 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

86. zdůrazňuje, že základním cílem 
obchodní politiky EU musí i nadále být 
multilateralismus, a vyzývá Komisi, aby 
usilovala o dosažení dohody na desáté 
ministerské konferenci WTO, která se bude 
konat v prosinci 2015 v Nairobi; 

86. zdůrazňuje, že základním cílem 
obchodní politiky EU musí i nadále 
dosažení dohody v rámci WTO, a vyzývá 
Komisi, aby usilovala o dosažení dohody 
na desáté ministerské konferenci WTO, 
která se bude konat v prosinci 2015 
v Nairobi; vyzývá Komisi, aby dokončila 

probíhající mnohostranná jednání týkající 

se dohody o službách, dohody 

o informačních technologiích a dohody 

o ekologickém zboží, neboť pokud tyto 

dohody budou úspěšně uzavřeny, budou 

dalším podnětným krokem v rámci 

soustavných snah o liberalizaci na půdě 

WTO; 

Or. en 



 

AM\1072793CS.doc PE559.016v01-00 } 
 PE559.021v01-00 } 
 PE559.025v01-00 } 
 PE559.026v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
15.9.2015  B8-0656/2015 }  
 B8-0659/2015 }  
 B8-0662/2015 }  
 B8-0663/2015 } RC1/Am. 34 

Pozměňovací návrh  34 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 89 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

89. vítá přijetí evropského programu pro 
bezpečnost na období 2015–2020 a priority 
stanovené v rámci boje proti terorismu, 
přeshraničnímu organizovanému zločinu 
a počítačové kriminalitě, a plně podporuje 
Komisi v jejím závazku přispívat v rámci 
strategie pro oblast vnitřní bezpečnosti 
k potírání hrozeb pro vnitřní bezpečnost 
členských států v souvislosti se 
„zahraničními bojovníky“ a terorismem; 
zdůrazňuje, že EU musí čelit rostoucí 
hrozbě domácího terorismu ze strany 
„zahraničních bojovníků“, tj. jedinců, kteří 
odcestovali do některého státu, v němž 
nemají trvalý pobyt, ani nejsou jeho 
státními příslušníky, aby tam páchali, 
plánovali nebo připravovali teroristické 
činy nebo aby poskytovali či absolvovali 
teroristický výcvik, a to i v souvislosti 
s ozbrojenými konflikty; shoduje se na 
tom, že prioritou EU by mělo být 
předcházení radikalizaci; lituje toho, že 
program neobsahuje více konkrétních 

opatření; 

89. vítá přijetí evropského programu pro 
bezpečnost na období 2015–2020 a priority 
stanovené v rámci boje proti terorismu, 
přeshraničnímu organizovanému zločinu 
a počítačové kriminalitě, a plně podporuje 
Komisi v jejím závazku přispívat v rámci 
strategie pro oblast vnitřní bezpečnosti 
k potírání hrozeb pro vnitřní bezpečnost 
členských států v souvislosti se 
„zahraničními bojovníky“ a terorismem; 
zdůrazňuje, že EU musí čelit rostoucí 
hrozbě domácího terorismu ze strany 
„zahraničních bojovníků“, tj. jedinců, kteří 
odcestovali do některého státu, v němž 
nemají trvalý pobyt, ani nejsou jeho 
státními příslušníky, aby tam páchali, 
plánovali nebo připravovali teroristické 
činy nebo aby poskytovali či absolvovali 
teroristický výcvik, a to i v souvislosti 
s ozbrojenými konflikty; shoduje se na 
tom, že prioritou EU by mělo být 
předcházení násilnému extremismu;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  35 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 118 a (nový) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  118a. naléhavě žádá Komisi, aby změnu 

nařízení o přístupu k dokumentům 

považovala za prvořadou prioritu a aby 

postupovala podle doporučení 

Parlamentu, která jsou obsažena v řadě 

jeho usnesení o transparentnosti 

a přístupu k dokumentům; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  36 

Sophia in ‘t Veld 

za skupinu ALDE 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 120 a (nový) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  120a. vyzývá Komisi ke spolupráci 

s Parlamentem za účelem vypracování 

mechanismu pro monitorování 

a prosazování základních práv, zásad 

právního státu a demokratické vlády, a to 

podle směrů, které budou stanoveny 

v nadcházející zprávě o legislativní 

iniciativě; 

Or. en 

 
 
 


