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Pozmeňujúci návrh  39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže strata európskej 
konkurencieschopnosti v globálnom 
hospodárstve, vysoká nezamestnanosť, 
demografické zmeny a nárast starnúceho 
obyvateľstva predstavujú pre Európsku 
úniu bezprecedentné výzvy; keďže len 
konkurencieschopné hospodárstva 
s vhodnými makroekonomickými 
politikami dokážu vytvárať pracovné 
miesta, zvyšovať životnú úroveň svojich 
občanov a prinášať prosperitu, vďaka 
ktorej sa investuje do budúcnosti a 
poskytujú sa verejné služby; keďže je 
nevyhnutné klásť väčší dôraz na podporu 
slobodnej a spravodlivej hospodárskej 
súťaže, aby sa dosiahli ambiciózne ciele v 
oblasti kvalitných pracovných miest, rastu, 
investícií a svetovej konkurencieschopnosti 
európskeho hospodárstva, najmä vzhľadom 
na to, že ostatné regióny sveta sa rozvíjajú 
rýchlejšie, pričom tam stúpa úroveň 
produktivity a inovácie; 

D. keďže strata európskej 
konkurencieschopnosti v globálnom 
hospodárstve, vysoká nezamestnanosť, 
nekontrolované hromadné 
prisťahovalectvo a nárast starnúceho 
obyvateľstva predstavujú pre Európsku 
úniu bezprecedentné výzvy; keďže len 
konkurencieschopné hospodárstva 
s vhodnými makroekonomickými 
politikami dokážu vytvárať pracovné 
miesta, zvyšovať životnú úroveň svojich 
občanov a prinášať prosperitu, vďaka 
ktorej sa investuje do budúcnosti a 
poskytujú sa verejné služby; keďže je 
nevyhnutné klásť väčší dôraz na podporu 
slobodnej a spravodlivej hospodárskej 
súťaže, aby sa dosiahli ambiciózne ciele v 
oblasti kvalitných pracovných miest, rastu, 
investícií a svetovej konkurencieschopnosti 
európskeho hospodárstva, najmä vzhľadom 
na to, že ostatné regióny sveta sa rozvíjajú 
rýchlejšie, pričom tam stúpa úroveň 
produktivity a inovácie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. naliehavo vyzýva Komisiu, aby plne 
využila svoje právo iniciatívy s cieľom 
zaistiť Únii jasné vedenie, najmä 
zabezpečiť dokončenie jednotného trhu 
spolu so strategickým plánom pre 
hospodársku úniu, politickú úniu a 
vonkajšiu činnosť; 

1. naliehavo vyzýva Komisiu, aby plne 
využila svoje právo iniciatívy s cieľom 
zaistiť Únii jasné vedenie, a najmä obnoviť 
plnú zvrchovanosť členských štátov v 
oblasti menovej a rozpočtovej politiky, 
kontroly hraníc a azylovej a 
prisťahovaleckej politiky; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 
 
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 návrh vyváženej 
a spravodlivej daňovej politiky sa musí 
považovať za neoddeliteľnú súčasť 
štrukturálnych reforiem členských štátov, 
ktoré tieto členské štáty považujú za 
vhodné, 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; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 
 
 
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 obnovenia menovej suverenity 
členských štátov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  43 

Marine Le Pen 

v mene skupiny ENF 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska migračná agenda, 
zodpovedajúce legislatívne návrhy a 
súvisiace návrhy na úpravu rozpočtu 
na roky 2015 a 2016, ktoré majú 
zabezpečiť riadne plnenie cieľov 
vytýčených v Európskej migračnej 
agende; pripomína však Komisii jej 
záväzok riešiť problém silnejúceho tlaku 
na vonkajších hraniciach EÚ vrátane 
prísnych opatrení proti nelegálnej 
migrácii, obchodovaniu s ľuďmi a 
prevádzačstvu, ako aj zlepšiť riadenie 
migračnej politiky, čo znamená zlepšiť 
prepojenie migračnej politiky EÚ s jej 
vonkajšou politikou; vyzýva Komisiu, aby 
ďalej rozvíjala nástroje pre prístup 
založený na ľudských právach voči 
ľuďom, ktorí hľadajú v EÚ ochranu pred 
vojnou a prenasledovaním; 

19. odmieta európsku migračnú agendu 
Komisie a zodpovedajúce legislatívne 
návrhy a súvisiace návrhy na úpravu 
rozpočtu na roky 2015 a 2016; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  44 

Marine Le Pen 

v mene skupiny ENF 
 
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; žiada Komisiu, aby 
aktivovala potrebný mechanizmus, ktorý 
bol navrhnutý špeciálne na situácie 

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; 
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masového prílevu migrantov; zároveň 
zdôrazňuje potrebu urýchliť spracovanie 
žiadostí o azyl a návrat tých, ktorých 
žiadosti boli 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; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 82 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

82. konštatuje dôležitosť dohody o 
transatlantickom obchodnom a 
investičnom partnerstve (TTIP). pripomína 
Komisii dôležitosť spolupráce, 
transparentnosti a výmeny informácií s 
Parlamentom počas celého tohto procesu; 

82. odmieta dohodu o Transatlantickom 
obchodnom a investičnom partnerstve 
(TTIP); pripomína Komisii dôležitosť 
spolupráce, transparentnosti a výmeny 
informácií s Parlamentom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 
 
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 islamistickí „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; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 90 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

90. vyzýva členské štáty, aby predchádzali 
pohybu teroristov tým, že posilnia kontroly 
na vonkajších hraniciach, budú 
systematickejšie a účinnejšie kontrolovať 
cestovné doklady, bojovať proti 
nedovolenému obchodovaniu so zbraňami 
a používaniu falošnej identity, ako aj 
identifikovaním rizikových oblastí; 
očakáva nový návrh Komisie o balíku 
predpisov o inteligentnej hraničnej 
kontrole; 

90. vyzýva členské štáty, aby predchádzali 
pohybu teroristov tým, že posilnia kontroly 
na vonkajších hraniciach, budú 
systematickejšie a účinnejšie kontrolovať 
cestovné doklady, bojovať proti 
nedovolenému obchodovaniu so zbraňami 
a používaniu falošnej identity, 
identifikovať rizikové oblasti a členským 
štátom umožňovať ochranu vnútorných 
hraníc; očakáva nový návrh Komisie o 
balíku predpisov o inteligentnej hraničnej 
kontrole; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 101 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

101. Opakuje požiadavku komplexného a 
globálneho prístupu k azylovej a 
migračnej politike; zdôrazňuje, že je 
potrebné zabezpečiť bezpečnosť žiadateľov 
o azyl pri podávaní žiadosti o postavenie 
utečenca a odstrániť potrebu utečencov 
zvoliť si riskantné cesty do EÚ, riešiť 
základné príčiny nelegálnej migrácie a 
účinne bojovať proti prevádzačom 
migrantov, ako aj posilniť solidaritu a 
rozdelenie zodpovednosti medzi všetky 
členské štáty podporuje potrebu 
prepojenia migrácie s vonkajšou politikou 
EÚ prostredníctvom spolupráce s 
krajinami pôvodu a tranzitnými 
krajinami; podporuje návrh Komisie na 
poskytovanie humanitárnej pomoci; 
podčiarkuje potrebu ďalších krokov 
v súvislosti s nedávnymi tragédiami 
v Stredozemí s cieľom zabrániť strate 
životov na mori; vyzýva k riešeniu 
strednodobých a dlhodobých výziev a 
k sformulovaniu komplexnej reakcie, ako 
je definované v európskej migračnej 
agende; zdôrazňuje, že smernicu o modrej 
karte treba revidovať s cieľom ponúknuť 
perspektívu legálnej migrácie do EÚ; 

101. vyzýva členské štáty, aby posilnili 
svoje azylové a prisťahovalecké politiky; 
zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
bezpečnosť žiadateľov o azyl pri podávaní 
žiadosti o postavenie utečenca v ich 
vlastnom regióne a odstrániť potrebu 
utečencov zvoliť si riskantné cesty do EÚ, 
riešiť základné príčiny nelegálnej migrácie 
a účinne bojovať proti prevádzačom 
migrantov; 
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