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Pozmeňujúci návrh  7 

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

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

Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Aa. keďže reakcia Európskej komisie na 
hospodársku, sociálnu a demokratickú 
krízu, ako napríklad rámec správy 
hospodárskych záležitostí, natrvalo 
odstránila možnosti výberu politík 
zvrchovaných a demokraticky zvolených 
vlád a národných parlamentov, 
znemožňuje demokratickú kontrolu 
európskymi národmi a zavádza trvalé 
úsporné opatrenia;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  8 

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

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

Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. zdôrazňuje skutočnosť, že úroveň 
verejného a zahraničného dlhu v 
okrajových krajinách EÚ je jedna z 
najvyšších na svete, čo je dôsledkom 
asymetrického charakteru integračného 
procesu; pripomína, že tento dlh bol 
zámienkou na zavedenie úsporných 
opatrení, ktorých skutočnými dôsledkami 
sú zvyšovanie chudoby a zadlženia; 
domnieva sa, že je nevyhnutné zaoberať 
sa dlhovým zaťažením, opätovne o ňom 
rokovať (reštrukturalizovať ho a 
podstatne ho znížiť) a urýchlene ho 
dostať na udržateľnú úroveň, pretože ide 
o základný princíp spravodlivosti;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  9 

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

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

Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. vyzýva Komisiu, ako aj všetky 
zúčastnené strany, aby preskúmali všetky 
možnosti posilnenia HMÚ, stať sa 
odolnejšou a mala by viac napomáhať 
rast, zamestnanosť a stabilitu, so 
sociálnym rozmerom zameraným na 
zachovanie európskeho sociálneho 
trhového hospodárstva a rešpektovanie 
práva na kolektívne vyjednávanie, v rámci 
ktorej by bola zabezpečená koordinácia 
sociálnych politík členských štátov 
vrátane mechanizmu minimálnej mzdy 
alebo príjmu, ktorý by bol primeraný pre 
každý členský štát a ten by o ňom aj 
rozhodoval, a ktorá by podporovala boj 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, 
opätovné začleňovanie pracovníkov do 
trhu práce, ako aj dobrovoľnú mobilitu a 
flexibilitu medzi profesiami a členskými 
štátmi; 

16. zastáva názor, že Pakt stability a rastu, 
Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v 
HMÚ a právne predpisy o správe 
hospodárskych záležitostí, ako je balík 
šiestich legislatívnych aktov a balík dvoch 
legislatívnych aktov a Pakt Euro Plus, sa 
musia zrušiť; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby iniciovala zásadnú zmenu v oblasti 
makroekonomickej politiky s cieľom 
zabezpečiť demokratickú zodpovednosť, 
transparentnosť a schopnosť členských 
štátov vykonávať politiky, ktoré riešia ich 
konkrétne potreby vrátane sociálne 
vyvážených fiškálnych stimulačných 
opatrení;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  10 

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

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

Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  17a. vyjadruje rozhodné presvedčenie, že 
štruktúra správy hospodárskych záležitostí 
a HMÚ majú netransparentný 
a nedemokratický charakter; trvá na tom, 
aby sa Pakt stability a rastu nahradil 
skutočným paktom zamestnanosti a 
rozvoja založeným na sociálnych a 
environmentálnych kritériách, z ktorých 
budú mať prospech všetci obyvatelia EÚ; 
okrem toho požaduje usporiadanie 
medzivládnej konferencie s cieľom zrušiť 
rozpočtovú dohodu a podporuje jej 
okamžité pozastavenie až do uskutočnenia 
tejto konferencie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  11 

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

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15a. domnieva sa, že právne predpisy 
týkajúce sa bankovej únie slúžia iba 
záujmom veľkého finančného kapitálu v 
EÚ a porušujú základné demokratické 
zásady; obhajuje zrušenie právnych 
predpisov týkajúcich sa bankovej únie a 
potrebu zaistiť demokratickú verejnú 
kontrolu nad bankovým systémom; 

Or. en 



 

AM\1072785SK.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 12 

Pozmeňujúci návrh  12 

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

Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 15 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15b. požaduje zásadnú zmenu štatútu 
a mandátu ECB s cieľom zabezpečiť jej 
politickú a demokratickú kontrolu zo 
strany členských štátov na rovnocennom 
základe; je presvedčený, že je nevyhnutné 
vrátiť členským štátom právomoc 
rozhodovať o kľúčových hospodárskych 
politikách, ako je menová politika; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  13 

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

Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 15 c (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15c. domnieva sa, že je potrebné 
transformovať ECB na primárneho 
poskytovateľa pôžičiek, ktorý môže konať 
ako normálna centrálna banka a tak 
stimulovať hospodárstvo v čase deflácie a 
recesie; v tejto súvislosti trvá na tom, že 
ECB a EIB by mali priamo financovať 
verejné investície, aby podporili reálnu 
ekonomiku, a nie nové cenové bubliny na 
trhu s aktívami;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  14 

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

Mélenchon 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. žiada vytvorenie programov na 
podporu tých členských štátov, ktoré si 
môžu želať vyjednanie odchodu z 
eurozóny z dôvodu, že ich členstvo sa stalo 
neudržateľné a neznesiteľné; domnieva 
sa, že takéto programy by boli 
primeraným odškodnením za spôsobené 
sociálne a hospodárske škody; 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  15 

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

Luc Mélenchon 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. žiada zavedenie núdzových plánov na 
podporu hospodárstiev krajín, do ktorých 
zasiahla trojka, ktoré by poskytli finančné 
zdroje a potrebné výnimky z fungovania 
jednotného trhu a spoločných politík; 

 

Or. en 

 

 


