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Pozmeňujúci návrh  33 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Martin 

Schirdewan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ALDE 

Balík pre jednotný trh 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

odstrániť z jednotného trhu zostávajúce 

neodôvodnené prekážky s cieľom 

dosiahnuť konkrétne a rýchle výsledky 

v oblasti rastu, inovácií, vytvárania 

pracovných miest, výberu pre 

spotrebiteľov a nových obchodných 

modelov; 

3. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 

nerovnosti v rámci členských štátov a 

medzi nimi vyplývajúce z tzv. pretekov ku 

dnu, pokiaľ ide o sociálne práva a 

zdaňovanie spoločností; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Martin 

Schirdewan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ALDE 

Balík pre jednotný trh 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. uznáva však, že liberalizácia a 

privatizácia verejných služieb prehĺbila 

nerovnosti v rámci členských štátov a 

oslabila dôveru v národné vlády a Úniu 

ako takú, a požaduje v tejto súvislosti 

flexibilnejšiu politiku, ktorá členským 

štátom umožní zrušiť predchádzajúce 

rozhodnutia týkajúce sa liberalizácie a 

privatizácie týchto služieb; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Dennis de Jong, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ALDE 

Balík pre jednotný trh 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. zároveň zdôrazňuje, že vždy, keď 

voľný pohyb osôb alebo služieb vedie k 

narušeniu vnútroštátneho trhu práce, 

členské štáty by mali mať právo prijať 

dočasné opatrenia na riešenie týchto 

narušení; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Dennis de Jong, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ALDE 

Balík pre jednotný trh 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. poukazuje na to, že jednotný trh sa 

stále výraznejšie ocitá pod tlakom 

vnútroštátnych predpisov, ktoré sú 

v rozpore so zásadami tvoriacimi jeho 

základ, najmä predpisov na vnútroštátnej 

úrovni, ktoré ovplyvňujú voľný pohyb 

tovaru a služieb; uznáva, 

že neopodstatnené a neprimerané 

vnútroštátne opatrenia, ako aj 

nekoordinované opatrenia by mohli 

ohroziť celistvosť a účinnosť jednotného 

trhu; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1171853SK.docx PE631.568v01-00 } 

 PE631.569v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

10.12.2018  B8-0557/2018 }  

 B8-0558/2018 } RC1/Am. 37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Dennis de Jong, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ALDE 

Balík pre jednotný trh 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Európsku radu, aby sa, 

rovnako ako európski lídri v roku 1985, 

zaviazala k novému záväzku dobudovať 

jednotný trh do roku 2025 vrátane nového 

verejného harmonogramu opatrení; je však 

veľmi znepokojený skutočnosťou, že Rada 

úplne zablokovala niekoľko legislatívnych 

návrhov a nedokázala k nim prijať pozíciu; 

vyzýva Radu, aby  ukončila tento stav, 

ktorý škodí občanom aj podnikom; 

19. vyzýva Európsku radu, aby sa, 

rovnako ako európski lídri v roku 1985, 

zaviazala k novému záväzku zreformovať 

a dobudovať jednotný trh do roku 2025 

vrátane nového verejného harmonogramu 

opatrení; je však veľmi znepokojený 

skutočnosťou, že Rada úplne zablokovala 

niekoľko legislatívnych návrhov a 

nedokázala k nim prijať pozíciu; vyzýva 

Radu, aby  ukončila tento stav, ktorý škodí 

občanom aj podnikom; 

Or. en 

 

 


