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Pozmeňujúci návrh  50 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. zdôrazňuje, že Európa musí oveľa 

lepšie spolupracovať, pokiaľ ide o 

položenie základov budúcej prosperity, 

ktorú zdieľajú široké vrstvy obyvateľstva; 

domnieva sa, že EÚ musí mať konkrétnu 

stratégiu pre udržateľný rast, udržateľné 

financovanie, konkurencieschopnosť, 

vytváranie kvalitných pracovných miest, 

dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja 

v celej EÚ do roku 2030 a plnenie našich 

záväzkov v rámci Parížskej dohody o 

zmene klímy; poukazuje na to, že 

uskutočnenie európskej stratégie pre 

udržateľný rozvoj znamená, že sa musia 

aktualizovať regulačné normy a zaviesť 

príslušné finančné nástroje; 

Or. en 



 

AM\1130181SK.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek  68 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  68a. vyjadruje poľutovanie nad 

oznámením prezidenta USA, že Spojené 

štáty nebudú plniť ich záväzky 

vyplývajúce z Parížskej dohody o zmene 

klímy; znovu opakuje, že rozhodne 

podporuje vykonávanie tejto historickej 

dohody, ktorá má ústredný význam pre 

zmiernenie environmentálnych katastrof a 

zabránenie nezvratnému poškodeniu 

klímy Zeme; vysoko oceňuje, že partneri 

na celom svete tiež opätovne potvrdili svoj 

trvalý záväzok vyplývajúci z Parížskej 

dohody o zmene klímy; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  52 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 68 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  68b. vyzýva Komisiu, aby posúdila 

súlad a ucelenosť súčasných politík EÚ v 

súvislosti s cieľmi Parížskej dohody; 

vyzýva Komisiu, aby vypracovala aj 

stratégiu eliminácie emisií uhlíka v 

polovici storočia v súlade s cieľmi 

stanovenými v Parížskej dohode vrátane 

priebežných medzníkov s cieľom 

zabezpečiť nákladovo efektívne plnenie 

klimatických cieľov EÚ; vyzýva Komisiu, 

aby navrhla opatrenia na organizovaný 

prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 

s cieľom zmierniť systematické 

ekonomické riziká spojené s finančnými 

aktívami vo vysokouhlíkovom 

hospodárstve; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  53 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 68 c (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  68c. považuje za kľúčové znížiť emisie 

v odvetví dopravy; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby ukončila svoje už meškajúce 

preskúmanie právnych predpisov v oblasti 

emisií CO2 z automobilov, ľahkých a 

ťažkých úžitkových vozidiel, a aby 

predložila primerane ambiciózne 

legislatívne návrhy týkajúce sa cieľa 

priemerných emisií na rok 2025 a mandát 

pre vozidlá s nulovými emisiami, ktorý 

zavedie postupné zvyšovanie podielu 

vozidiel s nulovými emisiami vo vozovom 

parku s cieľom postupne zrušiť do roku 

2035 nové autá, ktoré emitujú CO2, vyzýva 

Komisiu, aby predložila návrh na 

technologicky neutrálne limity EURO7 

platné od roku 2025 pre všetky automobily 

a ľahké úžitkové vozidlá uvádzané na trh 

Únie, s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v 

Únii a dosiahnuť ciele Únie v oblasti 

limitov kvality okolitého ovzdušia, ako aj 

úrovne odporúčané WHO; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  54 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek  34 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  34a. zdôrazňuje, že je potrebné ďalšie 

zlepšenie dohľadu nad trhom s výrobkami 

v EÚ a naliehavo žiada Komisiu, aby 

podnikla kroky na prekonanie patovej 

situácie týkajúcej sa balíka o bezpečnosti 

výrobkov a dohľade nad trhom, najmä s 

cieľom pomôcť dosiahnuť spravodlivý 

kompromis, pokiaľ ide o povinné 

označovanie pôvodu výrobku (označenie 

„vyrobené v“); 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  55 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek  28 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  28a. vyzýva Komisiu, aby sa pozrela 

nad rámec jednotného digitálneho trhu a 

pracovala na plnohodnotnej digitálnej 

únii s ambicióznymi legislatívnymi cieľmi 

a potrebnými finančnými prostriedkami; 

praje si, aby príležitosti v oblasti 

digitalizácie priniesli konkrétny prospech 

pre všetkých Európanov, vrátane tých, 

ktorí žijú v najodľahlejších vidieckych 

oblastiach, a to aj prostredníctvom 

príslušného využívania verejného 

obstarávania a intenzívnejšieho 

využívania elektronickej verejnej správy v 

oblasti verejných služieb, ako je 

vzdelávanie, zdravotníctvo a 

administratívne postupy pre občanov a 

MSP; zdôrazňuje, že prebiehajúca 

digitálna transformácia by mala viesť k 

spravodlivejšej, inkluzívnejšej a 

dynamickejšej spoločnosti, v ktorej budú 

chránené práva jednotlivcov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  56 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 28 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  28b. očakáva, že Komisia nadviaže na 

strednodobé preskúmanie stratégie 

jednotného digitálneho trhu konkrétnymi 

legislatívnymi návrhmi s cieľom 

poskytnúť jasný právny rámec pre 

činnosti sprostredkované digitálnymi 

platformami, a to aj pokiaľ ide o 

profesionálne a neprofesionálne 

poskytovanie služieb, režimy 

zodpovednosti, práva spotrebiteľov a 

ochranu maloletých, práva pracovníkov, 

práva tvorcov, hospodársku súťaž a 

zdaňovanie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  57 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3b. zdôrazňuje, že pre dôveryhodnú 

stratégiu EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj, 

ktorá zaplní existujúce investičné 

medzery, má rozhodujúci význam dostatok 

verejných a súkromných investícií na 

vnútroštátnej a európskej úrovni; 

zdôrazňuje, že ľuďom veľmi záleží na 

hospodárskych príležitostiach a zvyšovaní 

životnej úrovne, a že by profitovali zo 

zlepšenia spolupráce členských štátov a 

inštitúcií EÚ prostredníctvom 

hospodárskych politík, ktoré by 

podporovali rýchlejšie vytváranie 

kvalitných pracovných miest, posilňovali 

zručnosti a vzdelanie obyvateľstva a 

zachovali kvalitné sociálne služby, ktoré 

ľuďom umožňujú zapojiť sa v plnej miere 

do hospodárskeho a sociálneho života; 

vyzýva preto Komisiu, aby vytvorila 

európsku stratégiu na posilnenie 

verejných a súkromných investícií, ktorá 

bude priamo spojená s cieľmi 

udržateľného rozvoja do roku 2030 a 

Parížskou dohodou o zmene klímy; 

požaduje legislatívne návrhy na 

začlenenie environmentálnych, sociálnych 

a správnych kritérií do oznamovacích 

povinností a rozhodovania s cieľom 

podnietiť investorov presúvať podporu 

smerom k udržateľným a dlhodobým 
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Pozmeňujúci návrh  58 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek  46 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  46a. opäť potvrdzuje, že boj proti 

daňovým únikom a vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam je hlavnou 

európskou prioritou, ktorá umožní 

posilniť spravodlivosť v spoločnosti a 

obnoviť dostatočnú kapacitu pre verejné 

investície; považuje za nevyhnutné, aby sa 

Parlament a Rada urýchlene dohodli na 

požiadavkách, pokiaľ ide o povinné, 

verejné vykazovanie podľa jednotlivých 

krajín zo strany nadnárodných podnikov 

na základe návrhu Komisie1; zdôrazňuje 

dôležitosť dosiahnutia pokroku smerom k 

spoločnému konsolidovanému základu 

dane z príjmu právnických osôb na 

základe dvoch návrhov Komisie2; 

upozorňuje na verejné registre 

skutočného vlastníctva ako na kľúčový 

prvok, ktorý sa musí dosiahnuť v 

prebiehajúcich rokovaniach o smernici o 

boji proti praniu špinavých peňazí 

(2015/849)3; vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

vlastný nezávislý zoznam vysoko 

rizikových jurisdikcií s nedostatočnými 

opatreniami na boj proti praniu špinavých 

peňazí a financovaniu terorizmu; žiada 

Komisiu, aby urýchlene predložila čierny 

zoznam daňových rajov EÚ, ako aj silné a 

automatické sankcie voči krajinám a 
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_____________ 

1 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, 

ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide 

o zverejňovanie informácií o dani z príjmu 

určitými podnikmi a pobočkami (COM/2016/0198 

– 2016/0107 (COD)). 

2Návrh smernice Rady o spoločnom základe dane z 

príjmov právnických osôb (COM(2016)0685) – 

2016/0337 (CNS) a návrh smernice Rady o 

spoločnom konsolidovanom základe dane z 

príjmov právnických osôb (CCCTB) 

(COM(2016)0683) – 2016/0336 (CNS). 

3Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  59 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 49 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  49a. vyzýva Komisiu, aby predložila 

ambiciózne návrhy týkajúce sa 

európskych orgánov dohľadu s cieľom 

pokročiť smerom k dosiahnutiu 

jednotného dohľadu EÚ nad úniou 

kapitálových trhov; zdôrazňuje, že si to 

vyžaduje najmä rozšírenie právomocí 

Európskeho orgánu pre cenné papiere a 

trhy a posilnenie úlohy Európskeho 

výboru pre systémové riziká; zdôrazňuje, 

že únia kapitálových trhov by mala 

prispievať k rozvoju udržateľného 

financovania pre udržateľné dlhodobé 

investície; 

Or. en 

 

 


