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Pozmeňujúci návrh  23 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. očakáva, že Komisia predloží návrh 
nasledujúcej fázy stratégie Európa 2020 
pre zamestnanosť a rast, ktorá bude 
reagovať na veľké výzvy a príležitosti 
ležiace pred nami, najmä prechod 
v energetike. digitálnu revolúciu a prípravu 
Európanov na tieto zmeny; domnieva sa, že 
táto stratégia by mala spájať príslušné 
reformy s veľkými investíciami, 
vychádzajúc z už začatých iniciatív 
energetickej únie a jednotného digitálneho 
trhu a novej iniciatívy pre sociálne 
investície a rekvalifikáciu; domnieva sa, 
že stratégia by sa mala podporiť úplným 
využitím Európskeho fondu pre strategické 
investície a revidovanou verziouVFR 
na roky 2014 – 2020; domnieva sa, že 
všetky členské štáty musia mať podmienky 
na vykonávanie tejto stratégie a že 
na podporu konvergenciu v tomto smere by 
sa mala dobudovať hospodárska a menová 
únia; domnieva sa, že vonkajšie strategické 
partnerstvá EÚ by tiež mali otvoriť nové 
možnosti pre úspech tejto stratégie; 

6. očakáva, že Komisia predloží návrh 
nasledujúcej fázy stratégie Európa 2020 
pre zamestnanosť a rast, ktorá bude 
reagovať na veľké výzvy a príležitosti 
ležiace pred nami, najmä prechod 
v energetike. digitálnu revolúciu a prípravu 
Európanov na tieto zmeny; domnieva sa, že 
táto stratégia by mala spájať príslušné 
reformy s investíciami, vychádzajúc z už 
začatých iniciatív energetickej únie a 
jednotného digitálneho trhu; domnieva sa, 
že stratégia by sa mala podporiť úplným 
využitím Európskeho fondu pre strategické 
investície a revidovanou verziou VFR 
na roky 2014 – 2020; domnieva sa, že 
všetky členské štáty musia mať podmienky 
na vykonávanie tejto stratégie a že 
na podporu konvergenciu v tomto smere by 
sa mala dobudovať hospodárska a menová 
únia; domnieva sa, že vonkajšie strategické 
partnerstvá EÚ by tiež mali otvoriť nové 
možnosti pre úspech tejto stratégie; 
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Pozmeňujúci návrh  24 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby dôrazne 
reagovala na sociálne problémy EÚ, najmä 
nezamestnanosť, nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily, sociálne nerovnosti a 
vylúčenie, ako aj na riziko sociálneho 
dumpingu a úniku mozgov; domnieva sa, 
že to si vyžaduje hospodárske oživenie a 
investičnú podporu kvalitných pracovných 
miest, sociálne investície zamerané na 
zručnosti, starostlivosť o deti a iné 
sociálne služby a sociálne hospodárstvo; 
domnieva sa, že sa tiež vyžaduje 
dôslednejšie zblíženie s cieľom 
zabezpečiť, aby sa súbor základných 
sociálnych noriem dodržiaval v celej Únii; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že by sa 
mala podporovať spravodlivá pracovná 
mobilita ako základná sloboda v rámci 
jednotného trhu; domnieva sa, že urýchlene 
treba začať vykonávať konkrétne kroky 
smerom k prisľúbenému „sociálnemu 
ratingu AAA“; žiada Komisiu, aby z tohto 
dôvodu podporovala lepšie zapojenie 
sociálnych partnerov na európskej a 
vnútroštátnej úrovni; 

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby dôrazne 
reagovala na sociálne problémy EÚ, najmä 
nezamestnanosť, nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily, nerovnosti a vylúčenie; 
domnieva sa, že to si vyžaduje hospodárske 
oživenie, investičnú podporu pracovných 
miest a investície zamerané na zručnosti a 
zladenie pracovného a rodinného života; v 
tejto súvislosti sa domnieva, že by sa mala 
podporovať spravodlivá pracovná mobilita 
ako základná sloboda v rámci jednotného 
trhu; domnieva sa, že urýchlene treba začať 
vykonávať konkrétne kroky smerom 
k prisľúbenému „sociálnemu ratingu 
AAA“;  
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Pozmeňujúci návrh  25 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. domnieva sa, že návrh vyváženej 
a spravodlivej daňovej politiky sa musí 
považovať za neoddeliteľnú súčasť 
štrukturálnych reforiem členských štátov, 
ktorých sa týka, a daňová politika a 
politika hospodárskej súťaže na vnútornom 
trhu by sa mali pokladať za dve strany tej 
istej mince, s cieľom priniesť prospech 
všetkým spotrebiteľom a občanom EÚ 
a ďalej podporovať vytváranie pracovných 
miest; podporuje presunutie daňovej záťaže 
z práce na iné formy udržateľného 
zdaňovania; 

11. domnieva sa, že revízia daňovej 
politiky sa musí považovať za 
neoddeliteľnú súčasť štrukturálnych 
reforiem členských štátov, ktorých sa týka, 
a daňová politika a politika hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu by sa mali 
pokladať za dve strany tej istej mince, s 
cieľom priniesť prospech všetkým 
spotrebiteľom a občanom EÚ a ďalej 
podporovať vytváranie pracovných miest; 
podporuje presunutie daňovej záťaže 
z práce na iné formy udržateľného 
zdaňovania; 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. vyzýva Komisiu, ako aj všetky 
zúčastnené strany, aby preskúmali všetky 
možnosti posilnenia HMÚ, stať sa 
odolnejšou a mala by viac napomáhať 
rast, zamestnanosť a stabilitu, so sociálnym 
rozmerom zameraným na zachovanie 
európskeho sociálneho trhového 
hospodárstva a rešpektovanie práva na 
kolektívne vyjednávanie, v rámci ktorej by 
bola zabezpečená koordinácia sociálnych 
politík členských štátov vrátane 
mechanizmu minimálnej mzdy alebo 
príjmu, ktorý by bol primeraný pre každý 
členský štát a ten by o ňom aj rozhodoval, 
a ktorá by podporovala boj proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, opätovné 
začleňovanie pracovníkov do trhu práce, 
ako aj dobrovoľnú mobilitu a flexibilitu 
medzi profesiami a členskými štátmi; 

16. vyzýva Komisiu, ako aj všetky 
zúčastnené strany, aby preskúmali všetky 
možnosti posilnenia HMÚ a zvýšenia jej 
odolnosti a schopnosti podporovať rast, 
zamestnanosť a stabilitu, so sociálnym 
rozmerom zameraným na zachovanie 
európskeho sociálneho trhového 
hospodárstva a rešpektovanie práva na 
kolektívne vyjednávanie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  27 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
nedávnym vývojom v Stredozemí 
a na západobalkánskej trase, kde hranice 
EÚ prekročil rekordný počet nelegálnych 
migrantov, čo predstavuje bezprecedentnú 
výzvu pre Európu a jej členské štáty 
a vyžaduje si spoločnú a ráznu európsku 
reakciu; vyjadruje podporu pre opatrenia, 
ktoré predložila Komisia, a vyzýva na ich 
urýchlené prijatie a zavedenie do praxe 
členskými štátmi; zdôrazňuje, že väčší 
dôraz by sa mal klásť na už spustené 
iniciatívy Komisie, najmä návrhy týkajúce 
sa premiestňovania a presídľovania, keďže 
núdzový mechanizmus prerozdelenia 
začatý v prospech Talianska a Grécka nie 
je riešením dlhodobej výzvy, ktorú 
predstavuje azylový tlak, ale skôr skúškou 
súvisiacou s nadchádzajúcim legislatívnym 
návrhom trvalého systému 
premiestňovania, ktorý by sa uplatňoval v 
situáciách hromadného prílevu migrantov; 
žiada Komisiu, aby aktivovala potrebný 
mechanizmus, ktorý bol navrhnutý 
špeciálne na situácie masového prílevu 
migrantov; zároveň zdôrazňuje potrebu 
urýchliť spracovanie žiadostí o azyl a 
návrat tých, ktorých žiadosti boli 

20. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
nedávnym vývojom v Stredozemí 
a na západobalkánskej trase, kde hranice 
EÚ prekročil rekordný počet migrantov, čo 
predstavuje bezprecedentnú výzvu pre 
Európu a jej členské štáty a vyžaduje 
si spoločnú a ráznu európsku reakciu; 
vyjadruje podporu pre opatrenia, ktoré 
predložila Komisia, a vyzýva na ich 
urýchlené prijatie a zavedenie do praxe 
členskými štátmi; zdôrazňuje, že väčší 
dôraz by sa mal klásť na už spustené 
iniciatívy Komisie, najmä návrhy týkajúce 
sa premiestňovania a presídľovania, keďže 
núdzový mechanizmus prerozdelenia 
začatý v prospech Talianska a Grécka nie 
je riešením dlhodobej výzvy, ktorú 
predstavuje azylový tlak, ale skôr skúškou 
súvisiacou s nadchádzajúcim legislatívnym 
návrhom trvalého systému 
premiestňovania, ktorý by sa uplatňoval v 
situáciách hromadného prílevu migrantov; 
žiada Komisiu, aby aktivovala potrebný 
mechanizmus dočasnej ochrany, ktorý bol 
navrhnutý špeciálne na situácie masového 
prílevu migrantov; zároveň zdôrazňuje 
potrebu urýchliť spracovanie žiadostí o 
azyl a návrat tých, ktorých žiadosti boli 
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zamietnuté; vyjadruje podporu pre prístup 
zameraný na „problémovej oblasti“ 
ohlásený v európskej migračnej agende 
zameraný na posilnenie prevádzkovej 
podpory pri prvom príchode žiadateľov 
vrátane registrácie a prvotného spracovania 
žiadostí, a to aj pre tých, ktorí nepotrebujú 
ochranu; odmieta všetky opatrenia, ktoré 
de facto obnovujú hraničné kontroly, čím 
ohrozujú schengenský priestor; 

zamietnuté; vyjadruje podporu pre prístup 
zameraný na „problémovej oblasti“ 
ohlásený v európskej migračnej agende 
zameraný na posilnenie prevádzkovej 
podpory pri prvom príchode žiadateľov 
vrátane registrácie a prvotného spracovania 
žiadostí, a to aj pre tých, ktorí nepotrebujú 
ochranu; odmieta všetky opatrenia, ktoré 
de facto obnovujú hraničné kontroly, čím 
ohrozujú schengenský priestor; 
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Pozmeňujúci návrh  28 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
ďalšej fázy stratégie Európa 2020, ktorý 
reaguje na výzvy globálnej hospodárskej 
súťaže, prechodu v oblasti energetiky, 
digitálnej revolúcie a demografického 
vývoja;  domnieva sa, že tento návrh by 
mal kombinovať štrukturálne zmeny s 
veľkými investičnými iniciatívami 
vychádzajúcimi z existujúcich nástrojov 
(rozpočet EÚ, EFSI); 

29. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
ďalšej fázy stratégie Európa 2020, ktorý 
reaguje na výzvy globálnej hospodárskej 
súťaže, prechodu v oblasti energetiky, 
digitálnej revolúcie a demografického 
vývoja;  domnieva sa, že tento návrh by 
mal kombinovať štrukturálne zmeny s 
investičnými iniciatívami vychádzajúcimi z 
existujúcich nástrojov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 35 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. naliehavo vyzýva Komisiu, aby do 
konca roka finalizovala a predložila balík 
opatrení v oblasti mobility pracovných síl, 
v ktorom by sa venovala aj negatívnym 
vplyvom mobility pracovnej sily; vyzýva 
na výraznejšie cezhraničné inšpekcie 
zamerané na boj proti zneužívaniu; 
domnieva sa, že mobilita v Európe 
je základným právom; vyzýva Komisiu, 
aby prijala opatrenia na podporu 
začlenenia a zamestnateľnosti európskych 
pracovníkov; pripomína Komisii jej 
záväzok týkajúci sa smernice o vysielaní 
pracovníkov; 

35. naliehavo vyzýva Komisiu, aby do 
konca roka finalizovala a predložila balík 
opatrení v oblasti mobility pracovných síl; 
vyzýva na výraznejšie cezhraničné 
inšpekcie zamerané na boj proti 
zneužívaniu; domnieva sa, že mobilita 
v Európe je základným právom; pripomína 
Komisii jej záväzok týkajúci sa smernice o 
vysielaní pracovníkov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  30 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 36 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. žiada konkrétne opatrenia na 
odstránenie pretrvávajúcej diskriminácie na 
trhu práce, najmä pokiaľ ide o starších 
pracovníkov, dlhodobo nezamestnaných, 
ženy, pracovníkov so zdravotným 
postihnutím a mladých ľudí; pripomína 
potrebu riešiť problémy dlhodobo 
nezamestnaných nielen prostredníctvom 
vzdelávania a odbornej prípravy, ale aj 
prostredníctvom inkluzívnosti trhov práce, 
lepšieho poradenstva a podpory pre 
uchádzačov o zamestnanie, cielených 
dotácií na nábor pracovníkov a 
zamestnaneckých výhod; 

36. žiada konkrétne opatrenia na 
odstránenie pretrvávajúcej diskriminácie na 
trhu práce, najmä pokiaľ ide o starších 
pracovníkov, dlhodobo nezamestnaných, 
prisťahovalcov, menšiny, ženy, 
pracovníkov so zdravotným postihnutím 
a mladých ľudí; pripomína potrebu riešiť 
problémy dlhodobo nezamestnaných nielen 
prostredníctvom vzdelávania a odbornej 
prípravy, ale aj prostredníctvom 
inkluzívnosti trhov práce, lepšieho 
poradenstva a podpory pre uchádzačov o 
zamestnanie, cielených dotácií na nábor 
pracovníkov a zamestnaneckých výhod; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
15.9.2015  B8-0656/2015 }  
 B8-0659/2015 }  
 B8-0662/2015 }  
 B8-0663/2015 } RC1/PN 31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 46 

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

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  32 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 79 a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  79a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrhy na európske konkurzné konanie 
pre štáty s cieľom chrániť trhovú 
disciplínu a na zavedenie expozičných 
limitov a rizikových váh na štátne dlhy, 
ktoré už nemožno považovať za 
bezrizikové; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  33 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 86 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

86. zdôrazňuje, že multilateralizmus musí 
zostať základným cieľom obchodnej 
politiky EÚ, a vyzýva Komisiu, aby sa 
snažila o dohodu na 10. konferencii 
ministrov WTO v Nairobi v decembri 
2015; 

86. zdôrazňuje, že dohoda v rámci 
Svetovej obchodnej organizácie (WTO) 
zostáva základným cieľom obchodnej 
politiky EÚ, a vyzýva Komisiu, aby sa 
snažila o dohodu na 10. konferencii 
ministrov WTO v Nairobi v decembri 
2015; vyzýva Komisiu, aby uzavrela 
prebiehajúce viacstranné rokovania o 
Dohode o obchode so službami (TiSA), 
Dohode o informačných technológiách a 
Dohode o zelenom tovare, ktoré po 
úspešnom uzatvorení budú predstavovať 
nevyhnutné kroky na poskytnutie 
ďalšieho impulzu pokračujúcemu úsiliu o 
liberalizáciu obchodu v rámci WTO; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 89 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

89. víta prijatie európskeho programu pre 
bezpečnosť na obdobie 2015 – 2020 a 
stanovené priority v oblasti boja proti 
terorizmu, cezhraničnej organizovanej 
trestnej činnosti a počítačovej kriminalite a 
plne podporuje odhodlanie Komisie v 
rámci stratégie vnútornej bezpečnosti 
pomôcť riešiť hrozby pre vnútornú 
bezpečnosť členských štátov v súvislosti so 
zahraničnými bojovníkmi a s terorizmom; 
zdôrazňuje, že EÚ musí čeliť narastajúcej 
hrozbe domáceho terorizmu, ktorú 
predstavujú „zahraniční bojovníci“, teda 
osoby, ktoré cestujú do štátu, v ktorom 
nemajú trvalý pobyt ani nie sú jeho 
štátnymi občanmi, aby tam páchali, 
plánovali alebo pripravovali teroristické 
činy alebo aby poskytovali či získali 
teroristický výcvik, a to aj v súvislosti s 
ozbrojenými konfliktami; súhlasí s tým, že 
predchádzanie radikalizácii by malo byť 
pre EÚ prioritou; vyjadruje poľutovanie 
nad nedostatkom konkrétnejších opatrení 
v agende; 

89. víta prijatie európskeho programu pre 
bezpečnosť na obdobie 2015 – 2020 a 
stanovené priority v oblasti boja proti 
terorizmu, cezhraničnej organizovanej 
trestnej činnosti a počítačovej kriminalite a 
plne podporuje odhodlanie Komisie v 
rámci stratégie vnútornej bezpečnosti 
pomôcť riešiť hrozby pre vnútornú 
bezpečnosť členských štátov v súvislosti so 
zahraničnými bojovníkmi a s terorizmom; 
zdôrazňuje, že EÚ musí čeliť narastajúcej 
hrozbe domáceho terorizmu, ktorú 
predstavujú „zahraniční bojovníci“, teda 
osoby, ktoré cestujú do štátu, v ktorom 
nemajú trvalý pobyt ani nie sú jeho 
štátnymi občanmi, aby tam páchali, 
plánovali alebo pripravovali teroristické 
činy alebo aby poskytovali či získali 
teroristický výcvik, a to aj v súvislosti s 
ozbrojenými konfliktami; súhlasí s tým, že 
predchádzanie násilnému extrémizmu by 
malo byť pre EÚ prioritou;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 
Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 118 a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  118a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby ako 
prioritu stanovila odblokovanie revízie 
nariadenia o prístupe k dokumentom a 
aby sa riadila odporúčaniami, ktoré 
Parlament predložil v niekoľkých 
nadväzujúcich uzneseniach o 
transparentnosti a prístupe k 
dokumentom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 120 a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  120a. vyzýva Komisiu, aby spolupracovala 
s Parlamentom pri vytváraní mechanizmu 
monitorovania a presadzovania 
základných práv, zásad právneho štátu a 
demokratickej správy vecí verejných, a to 
podľa usmernení, ktoré Parlament uvedie 
v nadchádzajúcej legislatívnej iniciatívnej 
správe; 

Or. en 

 
 


