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4.7.2017  B8-0434/2017 }  
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 B8-0450/2017 } RC1/Am. 1 

Predlog spremembe  1 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  Aa. ker izredno neenakomeren 

gospodarski razvoj in breme dolga, visoka 

brezposelnost, zmanjševanje socialnih in 

delavskih pravic ter povečevanje socialno-

ekonomskih neenakosti zahtevajo 

opustitev trenutnih politik EU in premik k 

politikam na nacionalni ravni in ravni 

EU, ki krepijo prizadevanja držav članic 

za ustvarjanje blaginje za vse in pravično 

porazdelitev bogastva, trajnostno 

gospodarsko rast, polno zaposlenost, 

varnost zaposlitve in socialno zaščito, 

zagotavljanje kakovostnih, univerzalnih 

in brezplačnih javnih storitev, okoljsko 

blaginjo za življenje v zdravem naravnem 

okolju, naložbe v izobraževanje in 

infrastrukturo, dostojno življenje 

starejših, cenovno dostopna stanovanja, 

energijo in komunikacije; ker so tako na 

ravni Unije kot na ravni držav članic 

potrebne celostne politike, in sicer 

prerazporeditvene politike, ter naložbe, ki 

ustvarjajo delovna mesta, da bi se lahko 

borili proti revščini, družbeni izključenosti 

in dohodkovnim neenakostim; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 2 

Predlog spremembe  2 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava A b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ab. ker se je demokratični primanjkljaj 

povečal zaradi političnih izbir EU in 

številni državljani menijo, da jih 

institucije ne zastopajo; ker to predstavlja 

ogromno težavo, ki jo je mogoče 

obravnavati samo s povečanjem 

preglednosti in odprtosti ter z zaščito 

vrednot človekovih pravic in demokracije, 

tudi z večjo državljansko udeležbo, mirom, 

strpnostjo, napredkom, solidarnostjo in 

sodelovanjem med narodi; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 3 

Predlog spremembe  3 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. poziva k izvajanju konkretnih 

predlogov za zagotovitev in spodbujanje 

pravice do kolektivnega pogajanja kot 

ključnega instrumenta za ohranitev in 

krepitev pravic ter k zavezanosti Komisije 

krepitvi načela enakega plačila za enako 

delo na enakem delovnem mestu za vse 

delavce in v zvezi s tem k priznanju vseh 

kolektivnih pogodb, tudi glede napotenih 

delavcev; močno obžaluje vse poskuse 

spodkopavanja kolektivnih ukrepov, tudi 

pravice do ustanavljanja sindikatov, 

kolektivnega pogajanja in stavke; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 4 

Predlog spremembe  4 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  1b.  poziva Komisijo, naj boj proti 

neenakosti, revščini in socialni 

izključenosti postavi v središče svojih 

politik; ponovno poziva Komisijo, naj se 

zaveže gospodarskemu modelu, ki se bo 

osredotočal na ustvarjanje delovnih mest s 

pravicami namesto na kopičenje 

premoženja za delničarje, in krepitvi 

javnih storitev namesto privatizacije, ki 

bogastvo prenaša z javnega na zasebno 

področje in slabi pravice delavcev; 

poudarja, da so potrebni nadaljnji ukrepi, 

vključno z dvema pobudama, in sicer: 

socialnim naložbenim načrtom za 

podporo socialnih politik na ravni držav 

članic, ki spodbuja in podpira brezplačen 

in enak dostop do kakovostnih javnih 

storitev v državah članicah, vključno z 

dostopom do sodnega varstva, 

izobraževanja, zdravstvenega varstva, 

dostojnega bivališča, varstva otrok in 

oskrbe za starejše, ter predlogom za 

celovito strategijo za boj proti revščini, 

vključno z uvedbo sistema minimalnega 

dohodka, na ravni držav članic, ki 

zagotavlja odstotni delež povprečnega 

dohodka v zadevni državi članici z 

minimalno referenčno vrednostjo 60 %, 
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kot pomembnim korakom k 

izkoreninjenju revščine; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 5 

Predlog spremembe  5 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 c (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  1c. poudarja pomen pobud politike, ki 

spodbujajo pravice žensk in enakost 

spolov; je seznanjen s svežnjem o 

usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja, ki zajema predloge za nove ali 

višje minimalne standarde za starševski, 

očetovski in oskrbovalski dopust; vztraja 

pa, da morajo pobude skladno s stališčem 

Parlamenta o direktivi o materinskem 

dopustu podaljšati najkrajše zagotovljeno 

obdobje materinskega dopusta ob polni 

plači s 14 na 20 tednov in uvesti obvezno 

pravico do plačanega očetovskega 

dopusta; pozdravlja predlog, da starševski 

dopust postane individualna pravica 

staršev; meni, da je treba v vseh državah 

članicah sprejeti posebne ukrepe za boljše 

usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja za ženske in moške ter da so 

potrebni ukrepi za podaljšanje 

starševskega dopusta ob 100-odstotnem 

plačilu, in na koncu premik k bolj 

enakopravnemu sistemu starševskega 

dopusta; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 6 

Predlog spremembe  6 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 d (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  1d.  poudarja, da je treba te politike 

nadomestiti s paktom za zaposlovanje in 

rast, ki vključuje nov nabor gospodarskih, 

socialnih in okoljskih politik v korist 

ljudem in delavcem, in sicer s 

spodbujanjem okoljsko trajnostne 

vključujoče rasti, kakovostnega in 

varnega zaposlovanja ter socialne in 

regionalne kohezije; poudarja dejstvo, da 

morajo države članice pod tem novim 

okvirom sodelovanja ponovno pridobiti 

možnost odločanja o gospodarskih 

politikah, ki najbolje obravnavajo njihove 

posebne potrebe, medtem ko mora 

postopek sprejemanja odločitev na ravni 

EU zagotoviti demokratično odgovornost 

in preglednost, ki vključuje Evropski 

parlament, nacionalne parlamente in 

polno spoštovanje odločitev, sprejetih na 

ravni držav članic, kar naj bi odražalo 

celosten dialog z vsemi deležniki; poziva 

Komisijo k začetku razprave med 

državami članicami in institucijami EU o 

tem, kako se lahko to doseže; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 7 

Predlog spremembe  7 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 e (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  1e. poziva Komisijo, naj nujno oceni 

postopek oblikovanja bančne unije in 

razpravlja o njem, saj je bil doslej 

nedemokratičen in neuravnotežen ter je 

ščitil interese bank in ne vlagateljev; 

meni, da je bančna unija še dodatno 

oslabila sposobnost držav članic, da 

nadzorujejo svoje bančne sisteme ter je 

tudi spodbujala več združitev in 

prevzemov v bančnem sektorju različnih 

držav članic in vodila k njim; zato meni, 

da je bančna unija delovala kot politični 

instrument za vsiljevanje postopka 

centralizacije in koncentracije kapitala; 

dejansko je vzpostavitev vseevropskega 

bančnega oligopola eden od 

pomembnejših ciljev in posledic bančne 

unije, ki ne odpravlja vprašanja bank, ki 

so prevelike, da bi propadle, ampak ga 

povečuje, prav tako pa ne služi interesom 

prebivalstva in je zelo daleč od tega, da bi 

učinkovito obravnaval zaščito vlagateljev; 

zato meni, da je edini način za obravnavo 

vprašanja bank, ki so prevelike, da bi 

propadle, in varnosti vlagateljev ter 

vzpostavitev bančnega sistema, ki bi 

obstajal za to, da služi interesom narodov 

in razvojnim potrebam držav, ukinitev 
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bančne unije ter spodbujanje javnega 

nadzora in decentralizacije bančnega in 

finančnega sektorja; vztraja, da je nujno 

treba sprejeti pobude in zaščititi vlagatelje 

iz nizkega in srednjega dohodkovnega 

razreda v Evropi pred prihodnjimi krizami 

sistema; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 8 

Predlog spremembe  8 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Lola Sánchez Caldentey, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 f (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  1f. vztraja, naj Komisija in države 

članice z obdavčitvijo dejanskih imetnikov 

premoženja pokažejo pravo politično 

odločnost; obžaluje nezadosten odziv v EU 

na davčne škandale; zagovarja obveznost 

objave davčnih stališč, poročanja po 

posameznih državah in registrov 

dejanskega lastništva, da se zagotovita 

preglednost in nadzor; zagovarja ukinitev 

offshore in drugih davčnih oaz v EU in 

zunaj nje ter učinkovito ureditev vsej, ki 

omogočajo in spodbujajo offshore sheme, 

zavzemanje za sodelovanje za odpravo 

bančnih tajnosti za davčne namene, 

spodbujanje ukrepov za sodelovanje pri 

preprečevanju pranja denarja in davčnih 

goljufij ter boju proti njim in kaznovanje 

špekulativnih transakcij z ukrepi davčne 

politike ter zagotavljanje, da se dobički 

obdavčijo tam, kjer se izvajajo 

gospodarske dejavnosti, kjer zaposleni 

dejansko delajo in kjer se ustvarja 

vrednost; poziva k organizaciji 

mednarodnega srečanja na vrhu pod 

okriljem OZN, da bi določili časovni načrt 

in skupni akcijski načrt za odpravo 

davčnih oaz in davčnega dampinga; 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  
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Predlog spremembe  9 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 g (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  1g. poudarja dejstvo, da EU poleg 

demokratičnega in pravičnega okvira za 

sodelovanje ter pravega stebra socialnih 

pravic potrebuje celostno in pravično 

strategijo gospodarskega razvoja in 

naložb, ki bo upoštevala interese narodov 

ter potrebe in posebnosti posameznih 

držav članic; poziva Komisijo, naj začne 

izvajati načrt javnih naložb, katerega cilj 

je dejanska polna zaposlenost in 

trajnostno, energijsko učinkovito in 

nizkoogljično gospodarstvo ter se 

osredotoča zlasti na države in regije z 

visoko ravnjo brezposelnosti in revščine 

ter proizvodne sektorje, ki so bistveni za 

razvojne strategije posameznih držav; 

poziva k spodbujanju javnih projektov in 

podpori lokalnih vlad, MMSP, kooperativ 

in neprofitnih podjetij, da se poveča 

njihova produktivnost, omeji učinek 

prevladujočega položaja na trgu, ki ga 

imajo velike korporacije, in zagotovita 

zdrav gospodarski razvoj in socialna 

kohezija v EU ter krepitev in usmerjenost 

sredstev Skupnosti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  10 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 h (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  1h. obžaluje pomanjkanje ambicij v 

zvezi z zavezujočimi cilji, ki ga je Komisija 

pokazala do zdaj; obžaluje, da politike na 

področju podnebnih sprememb vztrajajo 

pri tržnem pristopu, ki se je jasno pokazal 

kot neučinkovit in neutemeljen (trg 

ogljika, instrumenti prilagodljivosti itd.); 

poziva k temeljnemu premiku od tržnega 

pristopa k normativnemu pristopu v 

skladu s skupnimi, vendar različnimi 

odgovornostmi; poziva Komisijo in države 

članice, naj presežejo okvir Pariškega 

sporazuma; je trdno prepričan, da mora 

EU okrepiti svoje ukrepanje ter podnebje 

in okolje postaviti na prvo mesto; zato 

poziva Komisijo in države članice, naj 

podnebno politiko in visoke okoljske 

standarde vključijo v vse ustrezne politike; 

odločno poziva Komisijo in države 

članice, naj kljub vsem pomanjkljivostim 

in protislovjem zagotovijo izvajanje 

pariških zavez in dodatnih ciljev; 

Or. en 

 


