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Pozmeňujúci návrh  1 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Aa. keďže vzhľadom na mimoriadne 

nerovnomerný hospodársky vývoj 

a dlhové zaťaženie, vysokú 

nezamestnanosť, úpadok sociálnych 

a pracovných práv a rastúce sociálno-

ekonomické nerovnosti je potrebné 

ukončiť politiky, ktoré v súčasnosti 

uplatňuje EÚ, a prejsť k politikám na 

úrovni členských štátov a na úrovni EÚ, 

ktoré posilnia úsilie členských štátov 

o zabezpečenie prosperity pre všetkých, 

spravodlivého rozdelenia bohatstva, 

udržateľného hospodárskeho rastu, plnej 

zamestnanosti, istoty zamestnania 

a sociálnej ochrany, poskytovania 

kvalitných, univerzálnych a bezplatných 

verejných služieb, environmentálneho 

blahobytu spočívajúceho v zdravom 

prírodnom prostredí, investícií do 

vzdelávania a infraštruktúry, dôstojného 

života pre starších ľudí a cenovo 

dostupného bývania, energií 

a komunikácie; keďže na úrovni Únie, 

ako aj na úrovni členských štátov sú 

potrebné celostné politiky boja proti 

chudobe, sociálnemu vylúčeniu 

a nerovnosti v príjmoch, najmä 

prostredníctvom redistribučných politík 

a verejných investícií vytvárajúcich 
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pracovné miesta; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie A b (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ab. keďže demokratický deficit sa 

v dôsledku politických rozhodnutí EÚ 

zväčšil a mnohí občania majú pocit, že ich 

inštitúcie nezastupujú; keďže to 

predstavuje obrovský problém, ktorý 

možno riešiť iba prostredníctvom zvýšenej 

transparentnosti a otvorenosti a ochrany 

hodnôt ľudských práv a demokracie 

vrátane väčšej účasti občanov, mieru, 

tolerancie, pokroku, solidarity 

a spolupráce medzi národmi; 

  

 Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. naliehavo požaduje implementáciu 

konkrétnych návrhov s cieľom zaručiť 

a presadzovať právo na kolektívne 

vyjednávanie ako kľúčový nástroj na 

ochranu a posilnenie práv, ako aj záväzok 

Komisie posilniť zásadu rovnakej odmeny 

za rovnakú prácu na tom istom mieste pre 

všetkých pracovníkov a v tejto súvislosti 

uznať všetky kolektívne zmluvy, a to aj vo 

vzťahu k vyslaným pracovníkom; 

rozhodne odsudzuje akýkoľvek pokus 

oslabiť kolektívne akcie vrátane práva na 

odborovú činnosť, kolektívne 

vyjednávanie a štrajk; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1b.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby boj 

proti nerovnosti, chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu tvoril jadro jej politík; opätovne 

vyzýva Komisiu, aby sa zaviazala 

k hospodárskemu modelu, ktorý sa 

zameriava na vytváranie pracovných 

miest s právami namiesto hromadenia 

majetku pre akcionárov, ako aj k 

posilneniu verejných služieb namiesto 

privatizácie, ktorá presúva majetok z 

verejnej do súkromnej sféry a oslabuje 

práva pracovníkov; zdôrazňuje, že je 

potrebné prijať ďalšie opatrenia vrátane 

dvoch iniciatív, a to po prvé: plán 

sociálnych investícií na podporu 

sociálnych politík na úrovni členských 

štátov, ktorým sa presadzuje a podporuje 

bezplatný a rovnaký prístup ku kvalitným 

verejným službám v členských štátoch 

vrátane prístupu k spravodlivosti, 

vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, 

dôstojnému bývaniu a starostlivosti o deti 

a starších ľudí, a po druhé: návrh 

integrovanej stratégie boja proti chudobe 

zahŕňajúci vytvorenie systému 

minimálneho príjmu na úrovni členských 

štátov, ktorý zaručuje percentuálny podiel 

priemerného príjmu v príslušnom 

členskom štáte s minimálnym 
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referenčným podielom 60 % ako dôležitý 

krok k odstráneniu chudoby; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 c (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1c. zdôrazňuje význam politických 

iniciatív, ktoré presadzujú práva žien 

a rovnosť mužov a žien; berie na vedomie 

balík opatrení týkajúcich sa rovnováhy 

medzi pracovným a súkromným životom, 

ktorý zahŕňa návrhy nových alebo vyšších 

minimálnych noriem pre rodičovskú, 

otcovskú a opatrovateľskú dovolenku; 

trvá však na tom, aby iniciatívy reagovali 

na pozíciu Parlamentu k smernici 

o materskej dovolenke zvýšením 

minimálneho garantovaného obdobia 

plne platenej materskej dovolenky zo 14 

na 20 týždňov a zavedením záväzného 

práva na platenú otcovskú dovolenku; víta 

návrh, aby sa rodičovská dovolenka stala 

individuálnym právom rodičov; domnieva 

sa, že vo všetkých členských štátoch je 

potrebné prijať osobitné opatrenia na 

zlepšenie rovnováhy medzi pracovným 

a súkromným životom žien a mužov a že 

sú potrebné opatrenia na predĺženie plne 

hradenej rodičovskej dovolenky a na 

konečný prechod k rovnejšiemu systému 

rodičovskej dovolenky; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 d (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1d.  zdôrazňuje potrebu nahradiť tieto 

politiky paktom pre zamestnanosť a rast, 

ktorý by zahŕňal nový súbor 

hospodárskych, sociálnych 

a environmentálnych politík v prospech 

národov a pracovníkov, a to najmä 

podporu ekologicky udržateľného 

inkluzívneho rastu, kvalitných 

a bezpečných pracovných miest 

a sociálnej a regionálnej súdržnosti; 

zdôrazňuje skutočnosť, že v rámci tohto 

nového rámca spolupráce musia členské 

štáty opäť nadobudnúť možnosť 

rozhodovať o hospodárskych politikách, 

ktoré najlepšie zodpovedajú ich 

príslušným potrebám, zatiaľ čo na úrovni 

EÚ musí rozhodovací proces zabezpečiť 

demokratickú zodpovednosť 

a transparentnosť, čo zahŕňa účasť 

Európskeho parlamentu a národných 

parlamentov a plné rešpektovanie 

rozhodnutí prijatých na úrovni členských 

štátov, ktoré by mali odrážať komplexný 

dialóg so všetkými zainteresovanými 

stranami; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

začala diskusiu medzi členskými štátmi 

a inštitúciami EÚ o tom, ako to možno 

dosiahnuť; 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 e (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1e. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

urýchlene posúdila a prerokovala proces 

týkajúci sa bankovej únie, ktorý je 

nedemokratický a nevyvážený a doteraz 

chránil záujmy bánk, a nie vkladateľov; 

domnieva sa, že banková únia ešte viac 

oslabila schopnosť členských štátov 

kontrolovať svoj bankový systém a navyše 

viedla k propagácii a nakoniec aj 

dosiahnutiu viacerých zlúčení a akvizícií 

v bankovom sektore rôznych členských 

štátov; domnieva sa preto, že banková 

únia funguje ako politický nástroj na 

presadzovanie procesu centralizácie 

a koncentrácie kapitálu; v skutočnosti je 

vytvorenie celoeurópskeho bankového 

oligopolu jedným z hlavných cieľov 

a dôsledkom bankovej únie a nerieši 

problém subjektov, ktoré sú príliš veľké 

na vyhlásenie úpadku, ale skôr ho 

zväčšuje, neslúži záujmom obyvateľstva 

a má veľmi ďaleko od účinného riešenia 

bezpečnosti vkladateľov; domnieva sa 

preto, že jediný spôsob riešenia problému 

subjektov, ktoré sú príliš veľké na 

vyhlásenie úpadku, a bezpečnosti 

vkladateľov, ako aj zabezpečenia 

bankového systému, ktorý slúži záujmom 

ľudí a rozvojovým potrebám krajín, je 
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zrušenie bankovej únie a presadzovanie 

verejnej kontroly a decentralizácie 

bankového a finančného sektora; trvá na 

naliehavej potrebe prijať iniciatívy 

a chrániť v Európe vkladateľov z ľudu 

s malým a stredným príjmom pred 

ďalšími systémovými krízami; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 f (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1f. trvá na tom, aby Komisia a členské 

štáty prejavili skutočné politické 

odhodlanie zdaniť skutočných vlastníkov 

majetku; vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatočnou odpoveďou v EÚ na 

daňové škandály; obhajuje povinnosť 

zverejňovať daňové rozhodnutia, 

vykazovanie podľa jednotlivých krajín 

a registre skutočných vlastníkov s cieľom 

zabezpečiť transparentnosť a kontrolu; 

podporuje ukončenie existencie rôznych 

typov daňových rajov v rámci EÚ a mimo 

nej, účinnú reguláciu subjektov, ktoré 

umožňujú a navrhujú štruktúry 

využívajúce daňové raje, spoluprácu na 

zrušení bankového tajomstva na daňové 

účely, presadzovanie opatrení spolupráce 

v oblasti predchádzania praniu špinavých 

peňazí a daňovým podvodom a boja proti 

nim, trestanie špekulatívnych transakcií 

prostredníctvom opatrení daňovej politiky 

a zabezpečenie toho, aby sa zisky 

zdaňovali tam, kde dochádza 

k hospodárskej činnosti, kde zamestnanci 

skutočne pracujú a kde sa vytvára 

hodnota; žiada, aby sa uskutočnil 

medzinárodný samit v rámci Organizácie 
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Spojených národov s cieľom stanoviť 

plán realizácie a spoločný akčný plán na 

ukončenie fungovania daňových rajov 

a daňového dampingu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 g (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1g. zdôrazňuje skutočnosť, že okrem 

demokratického a spravodlivého rámca 

spolupráce a skutočného piliera 

sociálnych práv potrebuje EÚ holistický 

a spravodlivý hospodársky rozvoj 

a investičnú stratégiu, ktorá zohľadňuje 

záujmy ľudí a potreby a osobitosti 

každého členského štátu; vyzýva Komisiu, 

aby predložila plán verejných investícií, 

ktorý sa skutočne zameria na dosiahnutie 

plnej zamestnanosti a udržateľného, 

energeticky efektívneho nízkouhlíkového 

hospodárstva s osobitným zameraním na 

krajiny a regióny s vysokou mierou 

nezamestnanosti a chudoby, ako aj na 

výrobné odvetvia, ktoré majú kľúčový 

význam v rámci rozvojových stratégií 

jednotlivých krajín; vyzýva na 

presadzovanie verejných projektov 

a podporu miestnych vlád, mikropodnikov 

a MSP, družstiev a neziskových podnikov, 

ktorou sa zvýši ich produktivita, obmedzí 

účinok dominantného postavenia veľkých 

spoločností na trhu a zabezpečí zdravý 

hospodársky rozvoj a sociálna súdržnosť 

v EÚ, ako aj na posilnenie a 

nasmerovanie finančných prostriedkov 
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Únie do týchto oblastí; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 h (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1h. vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatkom ambícií, pokiaľ ide 

o záväzné ciele, ktorý doposiaľ prejavila 

Komisia; vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že politiky v oblasti zmeny 

klímy trvajú na trhovom prístupe, ktorý sa 

jasne ukázal ako neúčinný a nesprávny 

(trh s emisiami uhlíka, nástroje flexibility 

atď.); požaduje zásadný posun od 

trhového prístupu k normatívnemu 

prístupu v súlade so zásadou spoločnej, 

ale rozdielnej zodpovednosti; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby išli nad 

rámec Parížskej dohody; je pevne 

presvedčený, že EÚ musí zintenzívniť 

svoje opatrenia a postaviť klímu a životné 

prostredie na prvé miesto; vyzýva preto 

Komisiu a členské štáty, aby do všetkých 

príslušných politík začlenili politiku 

v oblasti zmeny klímy a prísne 

environmentálne normy; naliehavo vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby napriek 

všetkým nedostatkom a rozporom 

zabezpečili plnenie parížskych záväzkov 

a dodatočných cieľov; 

1Or. en 
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