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Pozmeňujúci návrh  1 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 – zarážka 4 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– do riešenia problémov vyváženosti medzi 

pracovným a súkromným životom a 
rodových rozdielov v odmeňovaní a 

dôchodkoch; 

 

 

 

 

 

 

 

– do riešenia rodových rozdielov v 

odmeňovaní a dôchodkoch a otázky 

rovnováhy medzi pracovným a 

súkromným životom, a to aj 

prostredníctvom prijatia ambicióznych 

návrhov týkajúcich sa smernice o 

materskej dovolenke a smernice o 

dovolenke pre opatrovateľov 

a prostredníctvom poskytovania 

celodennej predškolskej výchovy a 

vzdelania, najmä s cieľom zabezpečiť, aby 

ženy a muži boli rovnocenní opatrovatelia 

i zárobkovo činní, ako aj zvýšiť účasť žien 

na trhu práce; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje presvedčenie, že EÚ môže 

zaujať vedúce postavenie vo svete tým, že 

uplatní plný potenciál jednotného trhu a 

podporí podnikanie a spravodlivú 

hospodársku súťaž, a investíciami do 

inovácií; 

5. domnieva sa, že hospodárske modely 

založené výlučne na raste HDP a 

nepretržitom nadmernom využívaní 

prírodných zdrojov a financializácie 

dosiahli svoje hranice; domnieva sa, že 

odteraz je potrebné, aby EÚ stanovila 

udržateľnosť ako základ každej 

hospodárskej politiky orientovanej na 

budúcnosť a na riešenie kríz; považuje 

obranu získaného trhového postavenia za 

potenciálnu prekážku na ceste k novému 

hospodárskemu modelu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. zastáva názor, že Európska únia musí 

vypracovať konkrétne riešenia utečeneckej 

krízy, najmä riešením jej základných 

príčin, a to posilnením spolupráce s 

krajinami tranzitu a pôvodu migračných 

tokov s využitím všetkých dostupných 

politík a nástrojov na zabezpečenie 

stabilizácie, obnovy a rozvoja týchto 

krajín; 

17. zastáva názor, že Európska únia musí 

vypracovať konkrétne riešenia utečeneckej 

krízy, najmä riešením jej základných 

príčin, a to celostnými politickými 

reakciami, ktoré budú zahŕňať súdržnosť 

politík v záujme rozvoja a politiky v oblasti 

obchodu, klímy a investícií, pričom by sa 

mal zaistiť bezpečný a zákonný prístup 

pre osoby, ktoré sa uchádzajú 

medzinárodnú ochranu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. zdôrazňuje, že vnútorná a vonkajšia 

bezpečnosť sú čoraz užšie prepojené; 

24. zdôrazňuje, že vnútorná a vonkajšia 

bezpečnosť sú čoraz užšie prepojené; 

pripomína však, že zavedenie zväčša 

symbolických represívnych opatrení 

masového sledovania a ochrany hraníc, 

ktoré ohrozujú občianske slobody, 

základné práva a zásadu voľného pohybu, 

nie je správnou reakciou; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 30 – zarážka 6 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. podpora obchodu ako dôležitého 

nástroja na posilnenie rastu, 

zamestnanosti a konkurencieschopnosti a 

presadzovanie noriem EÚ týkajúcich sa 

ľudských práv a udržateľného rozvoja; 

treba modernizovať a dôsledne 

uplatňovať ochranné obchodné nástroje 
Únie a podľa potreby využívať 

neštandardné metodiky; 

30. zamietnuť komplexnú hospodársku a 

obchodnú dohodu (CETA), dohodu o 

obchode so službami (TiSA) a 

Transatlantické obchodné a investičné 

partnerstvo (TTIP) a vziať na vedomie, že 

európski občania a Parlament sú čoraz 

viac kritickí voči skutočnému vplyvu 

dohôd o voľnom obchode, pretože môžu 

mať aj neželaný vplyv na zamestnanosť, 

konkurencieschopnosť a normy EÚ 

týkajúce sa ľudských práv a udržateľného 

rozvoja; žiada, aby sa zmodernizovali 

nástroje na ochranu obchodu Únie a aby 

obchodné politiky boli navrhnuté v súlade 

s rozvojovými cieľmi EÚ, cieľmi v oblasti 

klímy, environmentálnymi prioritami, so 

sociálnymi normami a s normami v 

oblasti ľudských práv; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. zastáva názor, EÚ by mala pracovať 

na vzostupe hospodárskej a sociálnej 

konvergencie že v úplnom súlade s 

pravidlami Paktu stability a rastu a s 

rámcom európskeho semestra verejnej 

správy; 

36. trvá na tom, že EÚ sa musí usilovať o 

vzostupnú konvergenciu, pokiaľ ide o 

hospodárske a sociálne ukazovatele a 

ukazovatele zdrojov; domnieva sa, že na 

tento účel by sa mal zreformovať rámec 

správy hospodárskych záležitostí; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. je presvedčený, že EÚ musí posilniť 

dôveryhodnosť, súdržnosť, zodpovednosť 

na vnútroštátnej úrovni a demokratickú 

legitimitu európskeho semestra, aby 

zabezpečila, že členské štáty budú 

realizovať odporúčania pre jednotlivé 

krajiny v oblasti štrukturálnych reforiem 

a investícií zameraných na modernizáciu 

hospodárstva a zvyšovanie 

konkurencieschopnosti, budú sa usilovať 

o fiškálnu zodpovednosť a riešenie 

problémov nerovností a nerovnováhy; 

38. je presvedčený, že EÚ musí posilniť 

dôveryhodnosť, súdržnosť, zodpovednosť 

na vnútroštátnej úrovni, demokratickú 

legitimitu, udržateľnosť a rodový a 

sociálny rozmer súčasného rámca správy 

hospodárskych záležitostí, a to zavedením 

jednoduchších, proticyklických 

a transparentných pravidiel, zabránením 

morálnemu hazardu, zabezpečením 

symetrickej úpravy makroekonomických 

nerovnováh a stimulovaním verejných 

investícií; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 48 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. žiada, aby sa všetky inštitúcie EÚ 

usilovali o dosiahnutie čo najvyšších 

štandardov v oblasti transparentnosti, 

zodpovednosti a integrity a aby bojovali 

proti konfliktom záujmov; 

48. keďže netransparentný a jednostranný 

lobizmus predstavuje výraznú hrozbu pre 

tvorbu politík a verejný záujem, žiada, aby 

sa všetky inštitúcie EÚ usilovali o 

dosiahnutie čo najvyšších štandardov 

v oblasti transparentnosti, zodpovednosti a 

integrity a aby neúnavne bojovali proti 

tendencii prehliadať konflikty záujmov, 

ktoré sú na úkor efektívnosti, 

spravodlivosti a spoľahlivosti 

rozhodovacieho procesu; okrem toho 

podporuje legislatívny návrh na 

celoeurópsku ochranu oznamovateľov 

korupcie v súkromnom aj vo verejnom 

sektore a pripomína Komisii, že 

Parlament o to opakovane žiadal; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 49 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 49a. žiada, aby bola Komisia potvrdená 

ako vyjednávač s Veľkou Britániou o 

postupe podľa článku 50; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže Európa sa dnes borí s mnohými 

spoločnými a globálnymi problémami, ako 

aj s rastúcou frustráciou a obavami 

mnohých občanov vyplývajúcimi 

z neistých životných vyhliadok a 

nedostatku príležitostí, na čo občania 

očakávajú reakciu od politických činiteľov; 

keďže ak má byť úspešná, Európsku úniu 

nemôže obmedziť iba na hospodársky 

projekt; keďže naliehavo treba opäť získať 

srdcia Európanov pre európsky projekt a 

posilniť hospodársku, sociálnu a územnú 

súdržnosť; 

B. keďže Európa sa dnes borí s mnohými 

spoločnými a globálnymi problémami, ako 

aj s rastúcou frustráciou a obavami 

mnohých občanov vyplývajúcimi 

z neistých životných vyhliadok a 

nedostatku príležitostí, na čo občania 

očakávajú reakciu od politických činiteľov; 

keďže Európsku úniu nemožno obmedziť 

iba na hospodársky projekt, ak má byť 

úspešná; keďže naliehavo treba opäť 

získať srdcia Európanov pre európsky 

projekt, pričom sa zásadne zmení 

smerovanie politík EÚ, a posilniť 

hospodársku, sociálnu a územnú 

súdržnosť; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže Parlament má napriek 

vlastným nedostatkom osobitnú 

zodpovednosť za vymedzenie nášho 

spoločného európskeho záujmu a mal by 

prispieť k prekonaniu súčasných 

rozdielnych názorov v Rade, ktorej práca 

je príliš často blokovaná národnými 

rokovaniami a mentalitou „hry s nulovým 

súčtom“; 

Or. en 

 

 


