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Pozmeňujúci návrh  17 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia 

Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže EÚ a jej členské štáty stále 

zápasia s najhlbšou hospodárskou a 

sociálnou krízou od jej založenia; keďže 

neoliberálne politiky EÚ a politiky 

úsporných opatrení zavedené Európskou 

úniou v rámci správy hospodárskych 

záležitostí podľa očakávania prehĺbili 

sociálno-ekonomické rozdiely v rámci 

členských štátov a medzi nimi, zvýšil sa 

počet osôb vystavených riziku chudoby a 

sociálneho vylúčenia (v roku 2015 v EÚ-

28 predstavoval 24,4 %); keďže 

deregulácia trhu práce a regresívne 

daňové systémy prispeli k presunu 

výnosov od pracovníkov k veľkým 

kapitalistom a zväčšili rozdiely v oblasti 

príjmov a majetku; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  18 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže dlhové zaťaženie, ktoré je 

výsledkom HMÚ, je mimoriadne 

neprimerané, pričom niektoré krajiny z 

tejto situácie profitujú, zatiaľ čo iné sú 

zatlačené do vážnej hospodárskej krízy; 

keďže tento dlh bol zámienkou na 

zavedenie neprijateľných úsporných 

programov, čo prostredníctvom konverzie 

súkromného dlhu na verejný dlh viedlo k 

zvýšeniu dlhu, pričom tieto opatrenia boli 

rozpočtovými dôsledkami následnej 

recesie pri súčasnom plnení cieľov v 

oblasti zavádzania štrukturálnych 

reforiem a odstraňovania sociálnych 

funkcií štátu a práva pracovníkov; keďže 

tieto politiky majú za následok rastúcu 

nezamestnanosť, chudobu, výrazné 

znižovanie miezd, zvyšovanie veku 

odchodu do dôchodku a nižšie verejné 

výdavky v takých oblastiach, ako sú 

vzdelávanie, kultúra a zdravie; keďže tieto 

politiky spôsobili realizáciu radikálnych 

privatizačných programov a naďalej budú 

znižovať dopyt; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  19 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ca (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže Komisia politicky a výrazne 

nezareagovala na hospodársku krízu 

prostredníctvom súčasného rámca správy 

hospodárskych záležitostí, ktorý v 

skutočnosti podporuje skreslený rámec, 

ktorý umožní presadenie neoliberálnych a 

úsporných politík, čo má katastrofálne 

dôsledky pre sociálnu súdržnosť, trvalo 

udržateľný a spravodlivý rozvoj, 

zamestnanosť a demokratickú kontrolu zo 

strany ľudí v Európe; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Stefan Eck, Marisa 

Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Tania González 

Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. dôrazne kritizuje úsporné politiky –

 tzv. politiky konkurencieschopnosti, 

liberalizáciu a dereguláciu trhu práce, 

ktoré oslabujú základné sociálne a 

pracovné práva v členských štátoch; bráni 

právo na kolektívne vyjednávanie, a to s 

priamym zapojením organizácií 

pracovníkov ako kľúčový nástroj na 

ochranu a posilnenie práv na boj proti 

diskriminácii, sociálnemu dampingu, 

neistým pracovným miestam, deregulácii 

pracovného času a podvodom, atypickej 

práci, rozširovaniu odvetvia s nízkymi 

mzdami, čoraz nižším mzdám, fenoménu 

chudobných pracujúcich, sociálnemu 

vylúčeniu, chudobným dôchodcom a 

obťažovaniu a násiliu na pracovisku, a na 

ochranu pracovníkov pred využívaním v 

nových formách práce vrátane digitálnej 

práce a hromadnej práce, a právo na 

odhlásenie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  21 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Rina 

Ronja Kari, Stefan Eck, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1b. dôrazne odmieta správu piatich 

predsedov, keďže neponúka odklon od 

prevládajúcej politiky úspor, ale namiesto 

toho navrhuje prehĺbenie zavedených 

politík vrátane väčšej 

konkurencieschopnosti a štrukturálnej 

konvergencie, a ukladá prísne fiškálne 

politiky a úsporné opatrenia; hlboko 

odsudzuje skutočnosť, že inštitúcie EÚ 

naďalej uplatňujú v členských štátoch 

úsporné opatrenia, a najmä vydieranie zo 

strany inštitúcií EÚ smerom k niektorým 

krajinám, ktoré vyjadrujú vlastné voľby 

pre rast a rozvoj; trvá na tom, že európske 

inštitúcie by mali rešpektovať 

zvrchovanosť každého členského štátu a 

rozhodnutie ich národov ísť cestou 

rozvoja, rastu a sociálnej súdržnosti, a že 

žiadna krajina by nemala byť postihovaná 

za to, že oživuje svoje hospodárstvo 

prostredníctvom verejných investičných 

plánov alebo prostredníctvom 

redistribučných fiškálnych politík a politík 

progresívneho zdaňovania; 

Or. en 



 

AM\1100172SK.doc PE585.324v01-00 } 

 PE585.333v01-00 } 

 PE585.334v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 22 

Pozmeňujúci návrh  22 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 35 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35a. zastáva názor, že kríza EÚ a v rámci 

EÚ vzrástla z rámca vytvoreného 

Lisabonskou zmluvou a predchádzajúcimi 

zmluvami a že túto situáciu nemožno 

vyriešiť v rámci súčasného rámca; 

zdôrazňuje potrebu stanoviť reverzibilitu 

zmlúv, ktoré upravujú integráciu, najmä 

Lisabonskej zmluvy, s cieľom jej zrušenia, 

ako aj zrušenia rozpočtovej dohody a 

Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v 

hospodárskej a menovej únii, balíkov 

šiestich legislatívnych aktov a dvoch 

legislatívnych aktov; žiada, aby Európska 

rada uskutočnila medzivládnu 

konferenciu s cieľom riešiť reverzibilitu a 

zrušenie zmlúv; zdôrazňuje naliehavú 

potrebu toho, aby členské štáty znova 

dostali možnosť rozhodovať o 

hospodárskych politikách, ktoré najlepšie 

riešia ich konkrétne potreby;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  23 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 35 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35b. zastáva názor, že súčasný rámec 

správy hospodárskych záležitostí nebol 

schopný primerane reagovať na výzvy EÚ 

a eurozóny; domnieva sa, že Pakt stability 

a Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe 

v hospodárskej a menovej únii musí 

nahradiť na rast orientovaný, sociálne 

spravodlivý a demokraticky 

kontrolovateľný hospodársky rámec 

založený na sociálnych a 

environmentálnych kritériách, z ktorých 

profitujú všetci obyvatelia EÚ; vyzýva 

Komisiu, aby sa ujala iniciatívy 

uskutočniť zásadnú zmenu v oblasti 

makroekonomickej politiky s cieľom 

zabezpečiť demokratickú zodpovednosť, a 

to aj prostredníctvom posilnenia úlohy 

Európskeho parlamentu a národných 

parlamentov, a v prípade potreby posilniť 

sociálne začlenenie, transparentnosť a 

flexibilitu aj prostredníctvom sociálne 

vyvážených opatrení obsahujúcich 

fiškálne stimuly; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  24 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. požaduje vytvorenie programu na 

podporu tých členských štátov, ktoré by si 

mohli želať rokovať o svojom odchode z 

eurozóny z dôvodu, že ich členstvo sa stalo 

neudržateľné a neznesiteľné; zdôrazňuje, 

že tento program by mal počítať s 

primeraným odškodnením za spôsobené 

sociálne a hospodárske škody; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  25 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5b. požaduje okamžité zrušenie tzv. 

memoránd o porozumení a 

kontraproduktívnych a sociálne ničivých 

úsporných opatrení a neoliberálnych 

politík, ktoré spôsobili; zastáva názor, že 

dôsledkom týchto memoránd sú 

nespravodlivé daňové politiky, ktoré 

porušujú zásadu pomernej rovnosti 

a progresívneho zdaňovania; žiada, aby sa 

vytvoril núdzový plán na podporu 

hospodárstva krajín, v ktorých 

intervenovala trojka, ktorý by poskytoval 

finančné zdroje a stanovoval potrebné 

výnimky z fungovania jednotného trhu a 

zo spoločných politík; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  26 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Marisa 

Matias, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. 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 

 

 


