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Predlog spremembe  21 

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

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 e (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  2e. meni, da je kriza v Evropski uniji 

in tudi same ideje Evropske unije prerasla 

okvir, ki ga določajo Lizbonska pogodba 

in prejšnje pogodbe, in da je v tem okviru 

ne bo mogoče rešiti; poudarja, da je treba 

določiti povratnost pogodb, ki urejajo 

povezovanje, zlasti Lizbonske pogodbe z 

namenom njene razveljavitve, pa tudi 

razveljavitev fiskalnega dogovora, 

pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in 

upravljanju v ekonomski in monetarni 

uniji, šesterčka in dvojčka; poziva 

Evropski svet, naj skliče medvladno 

konferenco, ki bo obravnavala povratnost 

in razveljavitev pogodb; poudarja, kako 

nujno je, da države članice ponovno 

pridobijo možnost odločanja o 

ekonomskih politikah, ki najbolj ustrezajo 

njihovim potrebam; 

Or. en 
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Predlog spremembe  22 

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

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 f (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  2f. poudarja dejstvo, da raven dolga v 

številnih državah EU ostaja med 

najvišjimi na svetu; zato poziva Komisijo 

in države članice k začetku in podpori 

postopka ponovnih pogajanj o javnem 

dolgu (glede njegovega zneska, zapadlosti 

in obrestnih mer) ter ničnosti njegovih 

špekulativnih in nezakonitih elementov v 

najbolj zadolženih državah, da se 

servisiranje dolga uskladi z gospodarskim 

in socialnim razvojem; ugotavlja, da je 

okrevanje gospodarstva držav članic 

nemogoče brez odpisa dolga; 

Or. en 
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Predlog spremembe  23 

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

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 g (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  2g. poziva k pripravi načrta za izredne 

razmere, s katerim bi podprli 

gospodarstvo držav, v katerih je 

posredovala trojka, ki bo zagotavljal 

finančna sredstva in potrebne izjeme za 

delovanje enotnega trga in skupnih 

politik; 

Or. en 
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Predlog spremembe  24 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Hundis (Nikolaos 

Chountis), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 h (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  2h. zagovarja oblikovanje posebnih 

programov podpore za države, ki menijo, 

da je zanje vztrajanje v euroobmočju 

postalo nevzdržno in neznosno, v katerih 

bi se predvidela ustrezna nadomestila za 

povzročene izgube v okviru izpogajanega 

izstopa držav, ki to želijo, iz enotne valute; 

Or. en 
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Predlog spremembe  25 

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

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 i (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  2i. meni, da zakonodaja o bančni 

uniji koristi zgolj interesom velikega 

finančnega kapitala v EU in krši osnovna 

demokratična načela; zagovarja 

razveljavitev te zakonodaje in meni, da je 

treba zagotoviti demokratičen javni 

nadzor bančnega sistema; 

Or. en 
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Predlog spremembe  26 

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

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 j (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  2j. ob upoštevanju zadnjih dogodkov, 

zlasti potresov v Italiji in Grčiji ter 

požarov na Portugalskem in v Španiji, ki 

so imeli dramatičen in občuten vpliv na 

življenje ljudi v posebno prikrajšanih 

regijah, poudarja pomen Solidarnostnega 

sklada Evropske unije za odzivanje na 

velike naravne nesreče in je seznanjen s 

predlaganim povečanjem odobritev za 

prevzem obveznosti in odobritev plačil v 

Solidarnostni sklad Evropske unije; 

poziva Komisijo, naj zagotovi dodatno 

povečanje tega sklada in prilagodi pravila, 

da bo njegova uporaba prožnejša in 

pravočasna ter da bo pokrival širši nabor 

nesreč s pomembnimi posledicami in se 

bo skrajšal čas med nesrečo in 

razpoložljivostjo sredstev; poziva k 

okrepitvi pristopa Skupnosti pri 

preprečevanju nesreč z vzpostavitvijo 

finančnega okvira, ki bo primeren za 

preprečevanje in se ga bo lahko uporabilo 

pri ukrepanju za odpravo razmer, ki 

vključujejo tveganje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  27 

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

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 k (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  2k. močno obžaluje predlagani 

evropski steber socialnih pravic in 

dokument za razmislek o socialni 

razsežnosti Evrope, ki sta zavajajoča in 

nejasna ter poskušata odvrniti pozornost 

od politik varčevanja, ki so odigrale 

ključno vlogo v globoki gospodarski krizi 

v EU ter podžigale negotove oblike 

zaposlovanja in neenakost med ženskami 

in moškimi; obsoja nedavno predstavljeno 

medinstitucionalno razglasitev evropskega 

stebra socialnih pravic, ki poskuša na 

evropski ravni vsiliti usklajene nizke 

standarde socialnih pravic, s čimer slabi 

delovne in socialne pravice delavcev, ter 

dodatno zaostriti izkoriščanje in 

siromašenje državljanov, obenem pa 

legitimizirati protisocialne in 

nedemokratične instrumente, kot so okvir 

za gospodarsko upravljanje, evropski 

semester in fiskalna pogodba; zatrjuje, da 

lahko resnične socialne politike 

uresničuje le drugačna Evropa, in sicer 

Evropa, ki se bo osvobodila okvira 

varčevanja ter politik konkurenčnosti, 

liberalizacije in deregulacije trga dela, ki 

ogroža socialne in delavske pravice v 

državah članicah in pritiska na plače;  
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Predlog spremembe  28 

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

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 l (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  2l. obsoja vedno večje korake v smeri 

militarizacije EU; zavrača evropsko 

varnostno strategijo in njeno skupno 

zunanjo in varnostno politiko (SZVP) ter 

skupno varnostno in obrambno politiko 

(SVOP); zahteva konec sodelovanja med 

EU in Natom ter zavrača sedanjo politiko 

širjenja Nata; vztraja, da je treba zapreti 

vsa tuja vojaška oporišča v Evropi; 

Or. en 
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Predlog spremembe  29 

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

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 m (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  2m. ostro kritizira, da je predlog za 

evropski steber socialnih pravic, ki ga je 

predstavila Komisija, zgolj priročnik 

družbenega bontona, ki ne bo prinesel 

spremembe paradigme, ki jo EU nujno 

potrebuje, da bi preokrenili človeško, 

socialno in gospodarsko krizo; poudarja, 

da morajo biti obvezno socialno 

zavarovanje in varne pogodbe o zaposlitvi 

za nedoločen čas nesporen pravni model v 

prihodnji socialni Uniji, v nasprotju s 

scenariji prožnosti iz dokumenta za 

razmislek o socialni razsežnosti Evrope; 

trdi, da bi bilo treba vsebinske socialne 

politike za vse ljudi, ki živijo v EU, 

podpreti z resničnim stebrom socialnih 

pravic, ki bi vseboval izvršljive minimalne 

socialne pravice na ravni Unije z jasno 

prednostjo pred cilji politike, hkrati pa bi 

ščitil nesporno pravico držav članic, da 

določijo višje socialne standarde; trdi, da 

mora prihodnja socialna Unija opustiti 

okvir varčevanja in konkurenčnosti, 

liberalizacije in deregulacije trga delovne 

sile ter dati prednost najmočnejšim 

možnim socialnim in delavskim pravicam 

na ravni Unije in držav članic, tudi 

pravici, da ima vsakdo dostop do 
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splošnega socialnega zavarovanja, 

pravici, da ima vsakdo dostop do 

minimalnega dohodka, ki bi ščitil pred 

revščino, pravici do stavke in pravici do 

visokih plač na podlagi sektorskih 

kolektivnih pogodb za vse delavce kot 

standarda za dostojno delo; poziva k 

protokolu o socialnem napredku kot 

prvem koraku v to smer, ki naj se vključi v 

pogodbe in na podlagi katerega bodo 

imele socialne pravice prednost pred 

kakršnimi koli pravili notranjega trga ali 

fiskalnimi pravili; 

Or. en 
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Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 n (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  2n. poudarja, da bi morala revidirana 

Evropska socialna listina in njen dodatni 

protokol, ki ureja sistem kolektivnih 

pritožb, določiti osnovo za minimalni 

standard varstva na področju temeljnih 

socialnih pravic v državah članicah in na 

ravni Unije, služiti pa bi morala tudi kot 

izhodišče za nujno potrebno navzgor 

usmerjeno socialno in ekonomsko 

konvergenco med ljudmi, regijami in 

državami članicami; ponovno poziva 

Komisijo, naj prouči potrebne ukrepe za 

pristop Unije k revidirani listini in 

predlaga časovni razpored za to; 

poudarja, da imajo države članice vedno 

neodtujljivo pravico do uveljavljanja 

višjih socialnih standardov; 

Or. en 

 

 


