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Pozmeňujúci návrh  60 

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 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  49b. žiada urýchlené kroky na 

dokončenie bankovej únie so spoločným 

fiškálnym zabezpečovacím mechanizmom 

pre jednotný fond na riešenie krízových 

situácií, dostatočne veľkým a s priamou 

úverovou linkou z Európskeho 

mechanizmu pre stabilitu, ako aj s 

európskym systémom ochrany vkladov; 

vyzýva na posúdenie súčasného rámca pre 

ozdravenie a riešenie krízových situácií; 

poukazuje na to, že je potrebné ďalej 

znižovať riziká a nerovnováhy, ktoré 

vyplývajú najmä z pretrvávajúceho 

nedostatočného rastu; vyzýva Komisiu, 

aby bezodkladne navrhla európsku 

stratégiu na rozvoj dobre fungujúceho 

sekundárneho trhu s nesplácanými 

úvermi, a to aj prostredníctvom 

vymedzenia európskeho návrhu pre 

správcovské spoločnosti a potrebného 

doladenia vykonávania ustanovení o 

štátnej pomoci; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  61 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek  5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. vyzýva na vytvorenie fiškálnej 

kapacity eurozóny spolu s konvergenčným 

kódexom, na dôvažok k plnému 

využívaniu Európskeho fondu pre 

strategické investície a európskych 

štrukturálnych a investičných fondov; 

opätovne zdôrazňuje, že fiškálna kapacita 

eurozóny by sa mala zameriavať na 

presadzovanie vzostupnej sociálno-

ekonomickej konvergencie a na 

zmierňovanie hospodárskych šokov; 

zdôrazňuje, že fiškálnu kapacitu eurozóny 

treba začleniť do právneho rámca EÚ a 

podrobiť demokratickému dohľadu; 

súhlasí s Komisiou, že fiškálna kapacita 

eurozóny by mala byť otvorená pre 

krajiny mimo eurozóny, ktoré do nej chcú 

vstúpiť; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  62 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek  2 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. zdôrazňuje, že sociálny rozmer 

európskej integrácie sa nemôže obmedziť 

iba na otázky týkajúce sa slobody pohybu; 

žiada posilnenie spoločnej činnosti na 

zlepšenie pracovných podmienok, zníženie 

chudoby a sociálnej a rodovej nerovnosti, 

poskytnutie prístupu k vysokokvalitnému 

vzdelávaniu a odbornej príprave pre 

všetkých, urýchlenie procesu vzostupnej 

konvergencie hospodárskej výkonnosti a 

príjmov medzi krajinami a posilnenie 

hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti v EÚ; poukazuje na svoje 

uznesenie o európskom pilieri sociálnych 

práv pre podrobné návrhy na spoločné 

dosiahnutie sociálnejšej Európy v EÚ-27; 

víta návrh Komisie na spoločné 

vyhlásenie zásad európskeho piliera 

sociálnych práv a potvrdzuje svoju 

pripravenosť spolupracovať s Komisiou a 

Radou na finalizácii spoločného 

vyhlásenia do konca roku 2017; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  63 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek  15 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15a. vyzýva Komisiu, aby predložila 

legislatívne návrhy na konkrétne 

európske iniciatívy na zlepšenie životných 

a pracovných podmienok; zdôrazňuje 

najmä, že v prípade, ak sociálni partneri 

nie sú pripravení pokročiť v rokovaniach 

o revízii smernice o písomnom vyhlásení 

(91/533/EHS)1, by Komisia mala 

predložiť legislatívny návrh na rámcovú 

smernicu o dôstojných pracovných 

podmienkach, ktorá zaručí všetkým 

pracovníkom prístup k základnému 

súboru pracovných a sociálnych práv, a to 

aj v rámci digitálneho hospodárstva; 

 

________________ 

 Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  64 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 15 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15b.  žiada ďalšie kroky v iniciatíve o 

prístupe k sociálnej ochrane, v 

nadväznosti na konzultácie so sociálnymi 

partnermi, s konkrétnymi návrhmi s 

cieľom zabezpečiť, aby všetci ľudia vo 

všetkých formách práce nadobúdali 

nároky na sociálne zabezpečenie vrátane 

primeraných dôchodkov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  65 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 15 c (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15c. vyzýva Komisiu, aby predložila 

iniciatívu o záruke pre deti s cieľom 

zmierniť negatívne dôsledky chudoby detí 

tým, že sa zabezpečí, aby každé dieťa 

ohrozené chudobou malo prístup k 

bezplatnej zdravotnej starostlivosti, 

bezplatnému vzdelávaniu, bezplatnej 

starostlivosti o deti, dôstojnému bývaniu a 

primeranej výžive; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  66 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 15 d (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15d. pripomína zásadný význam 

európskych právnych predpisov o 

bezpečnosti a ochrane zdravia na 

pracovisku; pripomína Komisii, že tretia 

skupina látok podľa smernice o 

karcinogénoch a mutagénoch 

(2004/37/ES))1 , by mala byť vymedzená 

čo najskôr, a že by sa smernica mala 

rozšíriť na reprotoxické látky; 

 

 

1Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  67 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 15 e (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15e. zdôrazňuje, že Komisia by mala 

poskytovať všetku potrebnú podporu 

členským štátom, aby v plnej miere 

vykonávali záruku pre mladých ľudí, 

záruku získania zručností a iné dôležité 

investície do ľudí vrátane kvalitného, 

cenovo dostupného a prístupného 

predškolského vzdelávania a starostlivosti 

o deti, ako aj starostlivosti o starších ľudí 

a závislé osoby; vyzýva Komisiu, aby 

zabezpečila primerané finančné 

prostriedky pre iniciatívu na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí do roku 2020 

a urobila všetko, čo je v jej silách, aby 

členským štátom pomohla využívať všetky 

dostupné prostriedky z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov; 

vyzýva Komisiu, aby zaručila program 

Erasmus + a výrazne zvýšila jeho 

financovanie; víta návrh Komisie o 

európskom zbore solidarity, ktorého 

cieľom je uznať a podporovať uznávanie 

dobrovoľníckych činností mládeže a 

solidaritu neobmedzenú hranicami štátov 

v celej Únii; zdôrazňuje však, že je 

potrebné preskúmať navrhované právne 

predpisy, aby sa zabezpečilo, že iniciatíva 

o európskom zbore solidarity nebude mať 

negatívny vplyv na ostatné existujúce 

programy, ako napríklad Erasmus +, a že 
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dobrovoľnícka práca nebude systematicky 

nahrádzať platenú prácu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  68 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek  74 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  74a. zdôrazňuje, že sú potrebné ďalšie 

kroky na zosúladenie obchodných politík 

EÚ s cieľmi udržateľného rozvoja a 

cieľmi Parížskej dohody o zmene klímy a 

na podporu svetového obchodu, ktorý 

bude spravodlivý a regulovaný v záujme 

všetkých ľudí na našej planéte; žiada 

najmä: 

 • legislatívny návrh o povinnej 

náležitej starostlivosti týkajúcej sa 

globálnych hodnotových reťazcov s 

cieľom bojovať proti nekalým obchodným 

praktikám, zabezpečiť transparentnosť a 

vysledovateľnosť a dodržiavanie 

ľudských práv, pracovných práv a 

environmentálnych práv;  

 • úspešné a rýchle uzavretie 

rokovaní o modernizácii nástrojov EÚ na 

ochranu obchodu proti obchodným 

praktikám a dotáciám, ktoré používajú 

tretie krajiny a ktoré narúšajú 

hospodársku súťaž; 

 • opatrenia Komisie na zníženie 

celosvetovej nadmernej kapacity ocele v 

rámci multilaterálneho obchodného 

systému založeného na pravidlách, a to aj 

prostredníctvom príslušných 

antidumpingových a antisubvenčných 
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predpisov; 

 • ďalšie kroky smerom k vytvoreniu 

mnohostranného investičného súdneho 

systému, ktorý nahradí súkromné 

rozhodcovské konanie v rámci 

urovnávania sporov medzi investorom a 

štátom;  

 • návrhy Komisie na reformu 

spôsobu, akým sa presadzujú kapitoly o 

obchode a udržateľnom rozvoji v 

obchodných dohodách; sankcie za 

nedodržiavanie ustanovení o udržateľnom 

rozvoji by mali byť možné v krajnom 

prípade, keď budú vyčerpané všetky 

ostatné mechanizmy spolupráce a 

mediácie; 

 • konkrétne návrhy Komisie na 

vytváranie životaschopných príležitostí pre 

Európanov čeliacim celosvetovej 

hospodárskej súťaži, ktoré budú 

vychádzať z diskusného dokumentu o 

využití potenciálu globalizácie; tieto 

návrhy by mali tvoriť súčasť investičnej 

stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj 

a zahŕňať aktualizáciu a posilnenie 

nástrojov, ako je Európsky fond na 

prispôsobenie sa globalizácii; 

 • pokračujúci tlak zo strany Komisie 

na Radu, aby zverejnila rokovacie 

mandáty obchodných rokovaní ,a 

domnieva sa, že mandáty by sa mali ako 

pravidlo zverejňovať, a to aj vrátane tých, 

ktoré boli prijaté predtým; naliehavo žiada 

Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o 

zabezpečenie transparentnosti voči širokej 

verejnosti, nielen voči poslancom, ktorá 

musí byť plne informovaná vo všetkých 

fázach životného cyklu dohôd, a aby 

zdôrazňovala potrebu pravidelných 

dialógov s občianskou spoločnosťou s 

cieľom obnoviť dôveru v obchodnú 

politiku EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  69 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 74 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  74b. nabáda Komisiu, aby pokračovala 

vo vyjednávaní vyvážených a 

spravodlivých obchodných dohôd, v 

ktorých náležite zohľadní citlivé otázky 

poľnohospodárstva vrátane pevných 

záväzkov týkajúcich sa pracovných 

noriem a daňovej transparentnosti, 

mnohostranných dohôd v oblasti 

životného prostredia, udržateľného 

rozvoja, sanitárnych a fytosanitárnych 

noriem a ostatných noriem pre 

poľnohospodárske a potravinárske 

výrobky; upozorňuje, že Parlament bude 

môcť udeliť súhlas s novými obchodnými 

dohodami iba vtedy, ak sa náležite 

zohľadnia vyššie uvedené obavy; 

Or. en 

 

 


