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Pozmeňujúci návrh  21 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 e (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2e. zastáva názor, že kríza EÚ a v 

rámci EÚ pramení z rámca vytvoreného 

Lisabonskou zmluvou a predchádzajúcimi 

zmluvami a že túto situáciu nemožno 

vyriešiť v rámci súčasného rámca; 

zdôrazňuje potrebu stanoviť, aby boli 

zmluvy, ktoré upravujú integráciu, 

reverzibilné, najmä Lisabonská zmluva, 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 usporiadala medzivládnu 

konferenciu s cieľom riešiť reverzibilitu a 

zrušenie zmlúv; zdôrazňuje, že je 

naliehavo potrebné, aby členské štáty 

znova dostali možnosť rozhodovať o 

hospodárskych politikách, ktoré najlepšie 

napĺňajú ich jednotlivé potreby; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  22 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 f (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2f. zdôrazňuje skutočnosť, že úroveň 

dlhu v mnohých krajinách EÚ naďalej 

patrí k najvyšším na svete; žiada preto 

Komisiu a členské štáty, aby iniciovali 

a podporili proces opätovného 

prerokovania verejného dlhu (pokiaľ ide 

o výšku, splatnosť a úrokové sadzby) 

a zrušenie jeho špekulatívnych 

a nelegitímnych prvkov v najzadlženejších 

krajinách s cieľom zabezpečiť 

kompatibilitu dlhovej služby 

s hospodárskym a sociálnym rozvojom; 

poznamenáva, že bez odpustenia dlhu nie 

je možné hospodárske oživenie členských 

štátov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  23 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 g (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2g. 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  24 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 h (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2h. podporuje vytvorenie osobitných 

podporných programov pre tie krajiny, 

ktoré sa domnievajú, že ich zotrvanie v 

eurozóne sa stalo neudržateľným a 

neúnosným, pričom by sa vopred 

stanovila primeraná náhrada 

spôsobených škôd v rámci dohodnutého 

odstúpenia od jednotnej meny v prípade 

krajín, ktoré si to tak želajú; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  25 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 i (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2i. 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 
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Pozmeňujúci návrh  26 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 j (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2j. berúc do úvahy najnovšie udalosti, 

najmä zemetrasenia v Taliansku a Grécku 

a požiare v Portugalsku a Španielsku, 

ktoré mali dramatický a podstatný vplyv 

na životy ľudí v obzvlášť znevýhodnených 

regiónoch, zdôrazňuje význam Fondu 

solidarity Európskej únie (FSEÚ) pri 

riešení závažných prírodných katastrof 

a berie na vedomie navrhované zvýšenie 

viazaných a platobných rozpočtových 

prostriedkov pre FSEÚ; vyzýva Komisiu, 

aby zaručila ďalšie zvyšovanie tohto 

fondu a upravila pravidlá tak, aby bola 

jeho mobilizácia pružnejšia a včasnejšia, 

a tak mohol byť pokrytý širší rozsah 

katastrof s výrazným vplyvom a skrátený 

čas medzi katastrofou a dostupnosťou 

finančných prostriedkov; požaduje 

posilnenie prístupu Spoločenstva k 

prevencii katastrof, v rámci ktorého by sa 

vytvoril finančný rámec vhodný na túto 

prevenciu, ktorý by sa mobilizoval formou 

opatrení na nápravu situácií 

prinášajúcich riziko; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  27 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 k (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2k. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

navrhovaným európskym sociálnym 

pilierom a diskusným dokumentom o 

sociálnom rozmere Európy, ktoré sú 

zavádzajúce a neurčité a ktorých cieľom 

je odviesť pozornosť od úsporných 

politík, ktoré prispeli k hlbokej 

hospodárskej kríze v EÚ a podporili neisté 

zamestnanie a nerovnosť medzi ženami a 

mužmi; odsudzuje nedávno predložené 

medziinštitucionálne vyhlásenie o 

európskom sociálnom pilieri, ktorého 

cieľom je zaviesť harmonizovanú nízku 

úroveň sociálnych práv na európskej 

úrovni, a tým oslabiť pracovné a sociálne 

práva pracovníkov, a ktorého zámerom je 

ešte viac prehĺbiť vykorisťovanie a 

ochudobňovanie ľudí a zároveň 

legitimizovať antisociálne a 

nedemokratické nástroje, ako je rámec 

správy hospodárskych záležitostí, 

európsky semester a fiškálna zmluva; 

zastáva názor, že skutočné sociálne 

politiky možno dosiahnuť len 

prostredníctvom zmenenej Európy, ktorá 

sa odpúta od úsporných opatrení, politík 

konkurencieschopnosti a liberalizácie a 

deregulácie trhu práce, ktoré oslabujú 

sociálne a pracovné práva v členských 
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štátoch a obmedzujú mzdy;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  28 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Článok 2 l (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2l. odsudzuje zintenzívnenie opatrení 

smerujúcich k militarizácii EÚ; odmieta 

Európsku bezpečnostnú stratégiu a jej 

spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú 

politiku (SZBP) a spoločnú bezpečnostnú 

a obrannú politiku (SBOP); požaduje 

ukončenie spolupráce EÚ s NATO a 

odmieta súčasnú politiku rozširovania 

NATO; trvá na zrušení všetkých 

zahraničných vojenských základní v 

Európe; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 m (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2m. dôrazne kritizuje návrh 

európskeho sociálneho piliera predložený 

Komisiou, keďže je z väčšej časti iba 

príručkou sociálnej etikety, ktorá 

neprinesie zmenu paradigmy, ktorú EÚ 

naliehavo potrebuje, aby zvrátila ľudskú, 

sociálnu a hospodársku krízu; zdôrazňuje, 

že povinné sociálne poistenie a zaručené 

pracovné zmluvy na dobu neurčitú musia 

byť nesporným zákonným modelom, o 

ktorý sa bude usilovať budúca sociálna 

Únia, na rozdiel od scenárov flexibility 

stanovených v Diskusnom dokumente 

o sociálnom rozmere Európy; zastáva 

názor, že hmotné sociálne politiky pre 

všetkých ľudí žijúcich v EÚ by mali byť 

podoprené skutočným sociálnym pilierom, 

ktorý na úrovni Únie zakotví 

vymáhateľné minimálne základné 

sociálne práva s jasnou prednosťou pred 

ostatnými politickými cieľmi a ktorý bude 

zároveň chrániť nepopierateľné právo 

členských štátov na zavedenie vyšších 

sociálnych noriem; zastáva názor, že 

budúca sociálna Únia sa musí odvrátiť od 

úsporných opatrení, 

konkurencieschopnosti, liberalizácie a 

deregulácie trhu práce a uprednostniť čo 
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najsilnejšie sociálne a pracovné práva na 

úrovni Únie a členských štátov, vrátane 

práva pre všetky osoby na prístup k 

všeobecnému sociálnemu poisteniu, práva 

pre všetky osoby na minimálny príjem 

zabraňujúci vzniku chudoby, práva na 

štrajk a práva pre všetkých pracovníkov 

na vyššie mzdy na  základe odvetvových 

kolektívnych zmlúv ako normy pre 

dôstojnú prácu; požaduje, aby ako prvý 

krok v tomto smere bol do zmlúv 

zapracovaný protokol o sociálnom 

pokroku, ktorý presadí nadradenosť 

sociálnych práv nad akýmikoľvek 

pravidlami vnútorného trhu alebo 

fiškálnymi pravidlami; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  30 

Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek  2 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2n. zdôrazňuje, že revidovaná 

Európska sociálna charta a jej Dodatkový 

protokol zakladajúci systém kolektívnych 

sťažností by mali položiť základ pre 

minimálnu úroveň ochrany základných 

sociálnych práv v členských štátoch a na 

úrovni Únie a že by tiež mali slúžiť ako 

východiskový bod pre naliehavo potrebné 

sociálne a hospodárske vzostupné 

zbližovanie ľudí, regiónov a členských 

štátov; opakovane vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala kroky potrebné na pristúpenie 

Únie k revidovanej charte a aby navrhla 

časový plán pre túto záležitosť; 

zdôrazňuje, že členské štáty majú vždy 

nescudziteľné právo uplatniť vyššie 

sociálne normy; 

Or. en 

 

 


