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Príloha I: Nové iniciatívy 

č. Názov Opis
1
  

Ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií 

1.  Iniciatíva pre mladých ľudí 

 

Táto iniciatíva zahŕňa návrh na vytvorenie európskeho zboru solidarity (legislatívna/nelegislatívna iniciatíva) 

a prioritné opatrenia na vykonávanie aspektov programu pre zručnosti mladých ľudí vrátane rámca kvality pre 

učňovskú prípravu a návrh na zvýšenie mobility učňov (legislatívna iniciatíva); modernizáciu školského 

a vysokoškolského vzdelávania (nelegislatívna iniciatíva; 2. kvartál 2017); ako aj návrh na zlepšenie sledovania 

výsledkov absolventov vysokých škôl, ale aj mladých ľudí, ktorí absolvovali odborné vzdelávanie a prípravu 

(nelegislatívna iniciatíva; 2. kvartál 2017). 

2.  Vykonávanie akčného plánu pre 

obehové hospodárstvo 

Tento plán zahŕňa stratégiu v oblasti využitia, opätovného využitia a recyklácie plastov (nelegislatívna stratégia; 4. 

kvartál 2017); opatrenia v oblasti vody: návrh nariadenia o minimálnych kvalitatívnych požiadavkách na opätovne 

využívanú vodu (vrátane posúdenia vplyvu; článok 192 ZFEÚ; 2. kvartál 2017); revíziu smernice o pitnej vode v rámci 

programu REFIT (vrátane posúdenia vplyvu; článok 192 ods. 1 ZFEÚ; 4. kvartál 2017); iniciatívu na riešenie 

právnych, technických alebo praktických prekážok na rozhraní právnych predpisov v oblasti chemických látok, 

výrobkov a odpadov (nelegislatívna iniciatíva; 4. kvartál 2017); a monitorovací rámec pre obehové hospodárstvo 

(nelegislatívna iniciatíva; 3. kvartál 2017). 

3.  Finančný rámec na obdobie po roku 

2020 

Komplexný návrh budúceho viacročného finančného rámca vrátane vlastných zdrojov (legislatívna/nelegislatívna 

iniciatíva; článok 312 ZFEÚ). 

Prepojený digitálny jednotný trh 

                                                            
1 V tejto prílohe Komisia poskytuje ďalšie informácie, pokiaľ sú dostupné, o iniciatívach zahrnutých do jej pracovného programu, v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou 

o lepšej tvorbe práva. Tieto informácie, ktoré sú uvedené v zátvorkách v opise každej iniciatívy, sú len orientačné a môžu sa zmeniť počas prípravného procesu, najmä 

vzhľadom na výsledky postupu posúdenia vplyvu. 
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č. Názov Opis
1
  

4.  Vykonávanie stratégie pre digitálny 

jednotný trh 

Preskúmanie vykonávania stratégie pre digitálny jednotný trh v polovici trvania.  

Odolná energetická Únia uplatňujúca výhľadovú politiku v oblasti zmeny klímy 

5.  Vykonávanie stratégie energetickej 

únie: nízkoemisné cestovanie 

a mobilita 

Revízie niektorých kľúčových právnych predpisov, na ktoré sa kladie dôraz v akčnom pláne pre nízkoemisnú 

mobilitu, v rámci programu REFIT: stratégie na obdobie po roku 2020 pre automobily/ľahké úžitkové vozidlá 

a nákladné autá, autobusy a autokary (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; 2. kvartál 2017); smernica 

o ekologických vozidlách (vrátane posúdenia vplyvu; článok 192 ZFEÚ; 2. kvartál 2017); a smernica Eurovignette 

a smernica o Európskej službe elektronického výberu mýta (vrátane posúdenia vplyvu; článok 91 ZFEÚ; 2. kvartál 

2017). Táto iniciatíva zahŕňa vykonávanie medzinárodnej dohody o emisiách z lietadiel (ICAO) (legislatívna 

iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; článok 192 ZFEÚ; 1. kvartál 2017). 

Prehĺbenejší a spravodlivejší vnútorný trh s posilnenou priemyselnou základňou 

6.  Uplatňovanie stratégie jednotného trhu Výstupy budú zahŕňať revíziu právnych predpisov v oblasti tovaru v rámci programu REFIT 

(legislatívna/nelegislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; článok 43/114/207 ZFEÚ; 2. kvartál 2017), iniciatívu 

o práve obchodných spoločností s cieľom zjednodušiť používanie digitálnych technológií v rámci celého životného 

cyklu, cezhraničných zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; 3. až 4. 

kvartál /2017), iniciatívu v oblasti koordinovaného posudzovania zdravotníckych technológií 

(legislatívna/nelegislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; 4. kvartál 2017), a opatrenia na lepšie presadzovanie 

pravidiel jednotného trhu v rámci širšieho balíka týkajúceho sa presadzovania práva vrátane návrhu týkajúceho sa 

jednotnej digitálnej brány (legislatívna/nelegislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; článok 114 ZFEÚ; 1. kvartál 

2017) a informačný nástroj pre jednotný trh (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; 1. kvartál 2017), 

modernizácia siete SOLVIT (nelegislatívna iniciatíva; 1. kvartál 2017) a posilnenie vnútroštátnych orgánov na 

ochranu hospodárskej súťaže s cieľom účinnejšie presadzovať jej pravidlá (legislatívna/nelegislatívna iniciatíva 

vrátane posúdenia vplyvu; 2. kvartál 2017).  
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č. Názov Opis
1
  

7.  Spravodlivejšie zdaňovanie spoločností Táto iniciatíva zahŕňa vykonávanie akčného plánu v oblasti DPH prostredníctvom návrhov týkajúcich sa 

konečného systému DPH a sadzieb DPH v rámci programu REFIT (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; 

článok 113 ZFEÚ; 3. kvartál 2017), balík opatrení na zlepšenie administratívnej spolupráce a zjednodušenie s cieľom 

znížiť zaťaženie podnikov a daňových správ (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; článok 113 ZFEÚ; 4. 

kvartál 2017); návrh zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie tretích krajín, ktoré nedodržiavajú štandardy dobrej 

správy v daňových záležitostiach (nelegislatívna iniciatíva; 3. kvartál 2017); ako aj implementáciu medzinárodnej 

dohody týkajúcej sa narúšania základu dane a presunu ziskov (BEPS) v predpisoch EÚ (legislatívna/nelegislatívna 

vrátane posúdenia vplyvu; 2. kvartál 2017). 

8.  Vykonávanie vesmírnej stratégie pre 

Európu 

Legislatívne návrhy v oblasti vládnych satelitných komunikačných služieb (vrátane posúdenia vplyvu; článok 189 

ZFEÚ; 4. kvartál 2017) a opatrenia na uľahčenie uvádzania kozmických služieb a dát na trh 

(legislatívna/nelegislatívna iniciatíva). 

9.  Vykonávanie akčného plánu v oblasti 

únie kapitálových trhov  

V rámci preskúmania v polovici trvania (nelegislatívna iniciatíva; 2. kvartál 2017) sa zhodnotí pokrok dosiahnutý 

v rámci zavádzania únie kapitálových trhov a identifikujú sa prípadné dodatočné opatrenia potrebné na zlepšenie 

financovania hospodárstva. Nové opatrenia budú zahŕňať rámec osobného dôchodkového produktu EÚ 

(legislatívna/nelegislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; článok 114 ZFEÚ; 2. kvartál 2017); revíziu nariadenia 

o infraštruktúre európskych trhov (EMIR) v rámci programu REFIT (vrátane posúdenia vplyvu; článok 114 ZFEÚ; 

1. kvartál 2017); akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (nelegislatívna iniciatíva; 1. kvartál 2017); 

a ďalšie delegované právne predpisy s cieľom uľahčiť financovanie korporácií pôsobiacich v oblasti infraštruktúry 

inštitucionálnymi investormi (vrátane posúdenia vplyvu; 4. kvartál 2016). 

Prehĺbenejšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia 

10.  Silná Únia vybudovaná na silnej HMÚ Biela kniha o budúcnosti Európy (nelegislatívna iniciatíva; 1. kvartál 2017), v ktorej sú stanovené postupy, ako 

reformovať EÚ zloženú z 27 členských štátov 60 rokov po podpísaní Rímskych zmlúv, bude zahŕňať aj budúcnosť 

HMÚ s cieľom pripraviť druhú fázu prehlbovania HMÚ v novom politickom a demokratickom rámci vrátane 

preskúmania Paktu stability a rastu so zameraním sa na stabilitu a nadväzujúce opatrenie v súvislosti s článkom 16 

Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v HMÚ (zahrnutím predmetu tejto zmluvy do právneho rámca EÚ). 

Iniciatíva bude zahŕňať aj preskúmanie európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) na posilnenie účinnosti 

a efektívnosti dohľadu na makroprudenciálnej, ako aj mikroprudenciálnej úrovni. 
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č. Názov Opis
1
  

11.  Európsky pilier sociálnych práv V nadväznosti na verejnú konzultáciu sa na základe iniciatívy stanoví návrh piliera sociálnych práv (1. kvartál 2017) 

a predložia sa aj súvisiace iniciatívy, ako sú iniciatívy na riešenie výziev týkajúcich sa zosúladenia pracovného 

a súkromného života, ktorým čelia pracujúce rodiny (legislatívna/nelegislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; 

článok 153/157 ZFEÚ), na prístup k sociálnej ochrane (legislatívna/nelegislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; 

článok 153/292), ako aj návrh v súvislosti s vykonávaním smernice o pracovnom čase (nelegislatívna iniciatíva), 

rovnako ako revízia smernice o písomnom vyhlásení v rámci programu REFIT, ktorou sa pre zamestnávateľov 

stanovuje povinnosť informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-

právny vzťah (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; článok 153 ods. 1 písm. b)/článok 154 ZFEÚ). 

Obchod: primeraná a vyvážená dohoda o voľnom obchode s USA 

12.  Vykonávanie stratégie „Obchod pre 

všetkých“ 

Súbežne s úsilím o dokončenie dvojstranných rokovaní (napríklad s Japonskom) a o začatie nových rokovaní 

s Austráliou (vrátane posúdenia vplyvu; 1. kvartál 2017), Čile (vrátane posúdenia vplyvu; 2. kvartál 2017) a Novým 

Zélandom (vrátane posúdenia vplyvu; 1. kvartál 2017) o dohodách o voľnom obchode zahŕňa táto iniciatíva ďalšie 

posilnenie nástrojov EÚ na ochranu obchodu prostredníctvom návrhu na zmenu antidumpingových právnych 

predpisov EÚ (vrátane posúdenia vplyvu; 4. kvartál 2016), a to v súlade s oznámením Komisie z 18. októbra 2016. 

Priestor spravodlivosti a základných práv založený na vzájomnej dôvere 

13.  Balík predpisov o ochrane údajov Balík (1. kvartál 2017) bude zahŕňať zosúladenie pravidiel o ochrane osobných údajov pri spracovaní inštitúciami 

EÚ s novými všeobecnými pravidlami ochrany údajov (legislatívna iniciatíva; článok 16 ZFEÚ), revíziu smernice 

o súkromí a elektronických komunikáciách v rámci programu REFIT (vrátane posúdenia vplyvu; článok 114/16 

ZFEÚ), ako aj rámec pre nové rozhodnutia o primeranosti týkajúce sa výmeny osobných údajov s tretími 

krajinami.  
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č. Názov Opis
1
  

14.  Pokrok smerom k dosiahnutiu účinnej 

a skutočnej bezpečnostnej únie 

Vykonávanie programu bezpečnosti Únie a akčný plán boja proti financovaniu terorizmu, spolu s návrhmi na 

harmonizáciu v oblasti trestných činov prania špinavých peňazí a príslušných sankcií (legislatívna iniciatíva; článok 

83 ZFEÚ; 4. kvartál 2016), na posilnenie vzájomného uznávania príkazov na zmrazenie a konfiškáciu majetku 

pochádzajúceho z trestnej činnosti (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; článok 82 ZFEÚ; 4. kvartál 2016) 

a na boj proti nedovolenému pohybu hotovosti (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; článok 33/114 ZFEÚ; 

4. kvartál 2016) a nezákonnému obchodovaniu s kultúrnymi objektmi (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; 

článok 207 ZFEÚ; 4. kvartál 2016). Táto iniciatíva zahŕňa aj návrh európskeho systému pre cestovné informácie 

a povolenia (ETIAS) (legislatívna iniciatíva; článok 77 ods. 2 písm. b) a d) ZFEÚ; 4. kvartál 2016), ako aj nadviazanie 

na prácu skupiny na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu. 

Smerom k novej politike v oblasti migrácie 

15.  Vykonávanie európskej migračnej 

agendy 

Preskúmanie vykonávania európskej migračnej agendy v polovici trvania, konsolidácia a horizontálne zhodnotenie 

rozličných pracovných línií vrátane vykonávania nového rámca pre partnerstvo s tretími krajinami v oblasti 

migrácie.  

Silnejší globálny aktér 

16.  Vykonávanie akčného plánu v oblasti 

európskej obrany 

Vrátane návrhu európskeho fondu pre obranu a opatrení s cieľom zlepšiť využívanie a účinnosť pravidiel 

verejného obstarávania (legislatívna/nelegislatívna iniciatíva). 

17.  Uplatňovanie globálnej stratégie EÚ Táto stratégia zahŕňa predovšetkým úsilie na podporu vnútroštátnej, hospodárskej, environmentálnej/klimatickej 

a spoločenskej odolnosti v tretích krajinách, najmä v susedných krajinách EÚ a v regiónoch širšieho okolia 

(nelegislatívna iniciatíva). 

18.  Stratégia EÚ pre Sýriu V rámci tejto stratégie sa stanoví, ako môže EÚ pomôcť obnoviť mier a stabilitu a znovuvybudovať pluralistickú 

a tolerantnú občiansku spoločnosť v Sýrii (nelegislatívna iniciatíva; 1. kvartál 2017). 

19.  Partnerstvo Afrika – EÚ: nový impulz V rámci tejto iniciatívy sa vymedzia strategické ciele a priority EÚ v jej vzťahoch s Afrikou (nelegislatívna iniciatíva; 

2. kvartál 2017). 
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č. Názov Opis
1
  

Únia demokratickej zmeny 

20.  Modernizácia komitologických 

postupov  

Návrhy na zosúladenie pravidiel pre sekundárne právne predpisy s aktualizovanými pravidlami zmluvy 

(legislatívna iniciatíva; 1. kvartál 2017); a posúdenie demokratickej legitímnosti existujúcich postupov prijímania 

delegovaných a vykonávacích aktov (nelegislatívna iniciatíva; 1. kvartál 2017). 

21.  Strategickejší prístup k presadzovaniu 

právnych predpisov EÚ 

Opatrenia, ktoré vedú k zintenzívneniu úsilia v oblasti uplatňovania, vykonávania a presadzovania práva EÚ 

(nelegislatívna iniciatíva; 4. kvartál 2016), a to v súlade s prioritami Komisie; konkrétne návrhy s cieľom zabezpečiť 

lepšie presadzovanie pravidiel jednotného trhu (pozri bod 6 vyššie), ako aj iniciatívy na zabezpečenie riadneho 

vykonávania a presadzovania právnych predpisov v oblasti životného prostredia v rámci programu REFIT vrátane 

zabezpečenia environmentálneho súladu (nelegislatívna iniciatíva; 3. kvartál 2017), prístup k spravodlivosti 

(nelegislatívna iniciatíva; 1. kvartál 2017) a monitorovanie, transparentnosť a podávanie správ 

(legislatívna/nelegislatívna iniciatíva; 2. kvartál 2017). 
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