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Pozměňovací návrh  7 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Anja Hazekamp 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Aa. vzhledem k tomu, že odpověď 

Evropské komise na hospodářskou 

a sociální krizi a krizi demokracie, např. 

v podobě rámce pro správu ekonomických 

záležitostí, natrvalo zbavila svrchované 

a demokraticky zvolené vlády a národní 

parlamenty možnosti demokratického 

rozhodování, znemožňuje evropským 

občanům vykonávat demokratickou 

kontrolu a zavádí trvalá úsporná opatření;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Anja Hazekamp 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1a. zdůrazňuje, že veřejný a vnější dluh 

v okrajových zemích EU patří k nejvyšším 

na světě, což je důsledkem asymetrického 

charakteru integračního procesu; 

připomíná, že tento dluh byl záminkou pro 

uložení úsporných opatření, jejichž 

skutečným dopadem je zvýšení chudoby 

a dluhu; domnívá se, že je zcela nezbytné 

dluhovou zátěž bezodkladně řešit, vést o ní 

nová jednání (restrukturalizovat dluh 

a výrazně jej snížit) a dostat ji na 

udržitelnou úroveň, protože se jedná 

o základní princip spravedlnosti;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 16 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá Komisi spolu se všemi 

zúčastněnými stranami, aby se zabývaly 

všemi možnostmi posílení HMU a zvýšení 

její odolnosti a schopnosti podporovat 

růst, zaměstnanost a stabilitu, přičemž 

sociální rozměr bude zaměřen na 

zachování evropského sociálně tržního 

hospodářství a dodržování práva na 

kolektivní vyjednávání, v jehož rámci by 

byla zajištěna koordinace sociálních 

politik členských států, včetně 

mechanismu minimální mzdy nebo příjmu 

vhodného pro jednotlivé členské státy 

a přijatého těmito státy a podporujícího 

boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 

opětovné začlenění pracovníků na 

pracovním trhu a dobrovolnou mobilitu 

a flexibilní přechod mezi profesemi 

a pohyb mezi členskými státy; 

16. má za to, že je zapotřebí zrušit Pakt 

stability, Smlouvu o stabilitě, koordinaci 

a správě v hospodářské a měnové unii 

a právní předpisy v oblasti správy 

ekonomických záležitostí, jako je 

například balíček šesti a dvou opatření 

a Pakt euro plus; naléhavě vyzývá 

Komisi, aby přijala opatření spočívající 

v radikální změně makroekonomické 

politiky s cílem zajistit demokratickou 

zodpovědnost, transparentnost a umožnit 

členským státům, aby prováděly své 

politiky, které budou řešit jejich konkrétní 

potřeby, včetně sociálně vyvážených 

stimulačních fiskálních opatření;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 

Dimitrios Papadimoulis 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  17a. je hluboce přesvědčen o tom, že 

architektura ekonomické správy 

a evropské měnové unie není 

transparentní a demokratická; trvá na 

tom, aby byl Pakt stability a růstu 

nahrazen skutečným paktem pro 

zaměstnanost a rozvoj, který by vycházel 

ze sociálních a environmentálních kritérií, 

která jsou přínosem pro všechny občany 

EU; dále žádá o uspořádání mezivládní 

konference, na níž by byl zrušen 

rozpočtový pakt, a prosazuje jeho 

okamžité pozastavení až do okamžiku 

uspořádání uvedené konference; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  15a. domnívá se, že právní předpisy 

týkající se bankovní unie slouží pouze 

zájmům velkého finančního kapitálu v EU 

a porušují základní demokratické 

principy; vyslovuje se pro zrušení 

právních předpisů bankovní unie a pro 

potřebu zajistit demokratickou veřejnou 

kontrolu bankovního systému; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 15 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  15b. požaduje zásadní změnu statutu 

a mandátu ECB v zájmu zajištění její 

politické a demokratické kontroly ze 

strany rovnoprávných členských států; je 

přesvědčen o tom, že členským státům by 

měly být navrácena pravomoc rozhodovat 

o zásadních hospodářských politikách, 

např. o měnové politice; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 15 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  15c. má za to, že je ECB třeba přeměnit 

na primárního půjčovatele, který může 

vystupovat jako běžná centrální banka, 

a tudíž stimulovat hospodářství v dobách 

deflace a recese; v této souvislosti 

zdůrazňuje, že by ECB a EIB měly přímo 

financovat veřejné investice na podporu 

reálné ekonomiky spíše než nové cenové 

bubliny;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, Jean-Luc 

Mélenchon 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. vyzývá ke zřízení programů pro 

poskytování podpory těm členským státům, 

které se rozhodnout jednat o vystoupení 

z eurozóny, pokud se jejich členství stane 

neudržitelným a nezvladatelným; má za to, že 

takové programy by poskytovaly příslušnou 

náhradu za způsobené sociální a ekonomické 

škody; 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  15 

Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Jean-

Luc Mélenchon 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3a. vyzývá k vypracování nouzových plánů na 

podporu zemí, v nichž zasáhla Trojka, které 

poskytnou finanční zdroje a nezbytné výjimky 

z fungování jednotného trhu a společných 

politik; 

 

Or. en 

 

 

 


