
 

AM\1130177SK.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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 o (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2o. zdôrazňuje, že je potrebný 

spoločný postup na riešenie problémov 

občanov a reagovanie na výzvy, s ktorými 

sa spája trvalo udržateľný rozvoj našich 

spoločností, ako je boj proti chudobe, 

nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu, 

zabezpečenie a zlepšenie sociálnych a 

environmentálnych noriem, kvalitných a 

cenovo dostupných verejných služieb pre 

všetkých, zaistenie cenovo dostupných 

dodávok energie, dopravy a komunikácií, 

presadzovanie rovnosti a vysokých 

štandardov v oblasti vzdelávania, 

zaručenie právneho štátu a demokratickej 

účasti občanov na politickom 

rozhodovacom procese, riešenie problému 

zmeny klímy, podporovanie spravodlivého 

obchodu, boj proti vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam a prerozdeľovanie 

bohatstva od chudobných po bohatých a 

prispievanie k mierovému a 

spravodlivému riešeniu medzinárodných 

konfliktov a medzinárodnej spolupráci na 

základe medzinárodného práva; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  32 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora 

Forenza 

g 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 p (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2p. domnieva sa, že politika súdržnosti 

predstavuje najviditeľnejšie, 

najhmatateľnejšie a najvyčísliteľnejšie 

vyjadrenie európskej solidarity 

a spravodlivosti a výrazne prispela 

k zmierneniu negatívnych účinkov 

globalizácie, ako aj nedávnej krízy v EÚ; 

zdôrazňuje, že zásada solidarity je 

kľúčovou hodnotou a základným 

faktorom pre sociálnu súdržnosť v EÚ; 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby obhajovala 

silnú politiku súdržnosti na obdobie po 

roku 2020, ktorá by bola založená na 

grantoch a jej hlavné ciele by spočívali v 

environmentálnej, sociálnej, hospodárskej 

a územnej súdržnosti pre všetky regióny, 

pričom by zahŕňala mestský i vidiecky 

rozmer a dôrazne by sa zameriavala na 

Európsku územnú spoluprácu; trvá na 

tom, že rozpočtové prostriedky v súčasnom 

období pre všetky kategórie regiónov sa 

musia prinajmenšom zachovať, a to s 

pevným odhodlaním dodržiavať zásadu 

partnerstva; rozhodne odmieta 

makroekonomickú podmienenosť; vyzýva 

Komisiu, aby do začiatku roka 2018 

predložila legislatívne návrhy týkajúce sa 

politiky súdržnosti po roku 2020 
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a nasledujúceho VFR s cieľom umožniť 

hladký legislatívny proces na úrovni EÚ a 

poskytnúť dostatočný čas na to, aby sa 

členské štáty a regióny prispôsobili 

zmenám politiky a vykonávali ich;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  33 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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 q (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2q. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

skutočnosťou, že v období 2010 – 2014 sa 

investície do vzdelávania a odbornej 

prípravy v EÚ ako celku znížili o 2,5 %; 

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

odstránenie prekážok pre žiadateľov 

o vzdelávacie a kultúrne programy, ako je 

Erasmus + a Kreatívna Európa, najmä 

pre študentov s nižším príjmom, osoby so 

zdravotným postihnutím, študentov zo 

vzdialených regiónov a účastníkov, ktorí 

môžu byť postihnutí brexitom; vyjadruje 

poľutovanie nad nahradením grantových 

systémov nástrojom záruk za študentské 

pôžičky a vyzýva Komisiu, aby tento návrh 

prehodnotila; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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 r (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2r. vyzýva Komisiu, aby ako prioritu 

obhajovala európsky sociálny model, 

ktorý stanovuje rovnosť pred zákonom 

pre všetkých vrátane žien, LGBTI osôb a 

osôb so zdravotným postihnutím, štátom 

financovanú starostlivosť o deti, 

zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a 

starostlivosť o starších ľudí ako právo;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

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

Spinelli 

g 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 s (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2s. trvá na tom, že treba posilniť 

zastupiteľskú a participatívnu 

demokraciu, ktorá bude poskytovať 

zreteľný priestor na účasť ľudí nad 

rámec volieb, čím sa umožní úspešný 

rozvoj rôznorodej občianskej spoločnosti; 

naliehavo žiada Komisiu, aby brala vážne 

účasť občanov v jej rôznych 

demokratických prejavoch a aby 

rešpektovala akékoľvek ďalšie referendá 

o otázkach EÚ; požaduje, aby sa 

dodržiavalo neodňateľné právo ľudí 

diskutovať a vyjadriť svoju vôľu; v tejto 

súvislosti odmieta argument 

nevyhnutnosti; 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

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

Spinelli 

g 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 t (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2t. vyzýva Komisiu, aby predložila 

návrh na revíziu európskej iniciatívy 

občanov na základe záverov správy 

Parlamentu o vykonávaní; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  37 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, 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 u (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2u. zdôrazňuje, že voda je verejným 

statkom, nie komoditou; vyzýva Komisiu, 

aby navrhla právne predpisy na zavedenie 

ľudského práva na vodu a sanitáciu, ako 

ho uznáva OSN, a na podporu 

zabezpečovania vody a sanitácie ako 

základných verejných služieb pre 

všetkých; požaduje prijatie právnych 

predpisov EÚ, ktorými by sa dodávky vody 

a sanitácia vylúčili z privatizácie a 

liberalizácie a ktoré by vyžadovali, aby 

vlády zabezpečili dostatok čistej pitnej 

vody a sanitáciu a poskytli ich všetkým 

občanom; naliehavo žiada EÚ, aby 

zintenzívnila snahy o dosiahnutie 

všeobecného prístupu k vode a sanitácii; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  38 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, 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 v (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2v. s cieľom odstrániť energetickú 

chudobu v Európe navrhuje, aby sa právo 

na energiu pre všetkých občanov zaviedlo 

do právnych predpisov EÚ, ktoré by 

zakazovali odpojenie zraniteľných 

spotrebiteľov v kritických obdobiach; 

požaduje, aby sa zastavilo postupné 

rušenie regulovaných cien v odvetví 

energetiky pre súkromné domácnosti, a 

podporuje sociálne tarify pre zraniteľných 

spotrebiteľov; žiada, aby sa výrazný podiel 

verejných investícií v oblasti energetickej 

účinnosti vyčlenil na opatrenia zamerané 

na domácnosti s nízkymi príjmami, ktoré 

by zabránili akýmkoľvek dodatočným 

nákladom pre tieto domácnosti v súvislosti 

s bývaním či účtami; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  39 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, 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 y (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2y. požaduje prijatie politiky EÚ, ktorá 

bude plne vykonávať článok 35 Charty 

základných práv EÚ, v ktorom sa 

stanovuje, že každý má právo na prístup k 

preventívnej zdravotnej starostlivosti a 

právo využívať lekársku starostlivosť za 

podmienok ustanovených vnútroštátnymi 

právnymi predpismi a praxou; odsudzuje 

skutočnosť, že verejné systémy zdravotnej 

starostlivosti v členských štátoch EÚ, 

najmä v Grécku, boli v dôsledku 

úsporných opatrení vážne poškodené; 

zdôrazňuje, že privatizácia zdravotníckych 

zariadení viedla k vytvoreniu 

dvojúrovňovému systému zdravotnej 

starostlivosti, ktorý podriaďuje zdravie 

záujmu kapitálu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  40 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, 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  3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 

zabezpečili právo na primerané bývanie 

tým, že zaistia prístup ku kvalitnému a 

cenovo dostupnému bývaniu primeranej 

veľkosti pre všetkých a budú predchádzať 

bezdomovstvu a obmedzovať ho s cieľom 

jeho postupného odstránenia; naliehavo 

žiada EÚ a jej členské štáty, aby prijali 

právne predpisy a/alebo iné opatrenia 

potrebné na zabezpečenie toho, aby sa 

prístup k sociálnemu bývaniu alebo 

primeraným výhodám bývania poskytoval 

osobám v núdzi, samozrejme vrátane 

bezdomovcov a rodín bez domova, a aby 

zraniteľné osoby a chudobné domácnosti 

boli chránené pred vysťahovaním alebo 

aby sa im poskytlo primerané alternatívne 

ubytovanie; požaduje, aby sa poskytovanie 

bývania kombinovalo s príslušnými 

sociálnymi službami na podporu 

sociálneho a hospodárskeho začlenenia; 

vyzýva na prijatie účinných opatrení na 

pomoc mladým ľuďom s nízkym príjmom 

pri zriaďovaní ich vlastných domácností; 

vyzdvihuje investície do energeticky 

účinného sociálneho bývania ako riešenie 

výhodné pre pracovné miesta, životné 

prostredie, znižovanie energetickej 
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chudoby a realizovanie sociálnych práv; 

požaduje rozsiahlejšie využívanie 

príslušných európskych finančných 

nástrojov na podporu obnovy miest a 

cenovo dostupného, prístupného a 

energeticky účinného poskytovania 

bývania a na presadzovanie rozvoja 

sociálneho bývania v regiónoch, kde je 

nedostatočne rozvinuté; žiada, aby sa 

zrušili všetky formy kriminalizácie 

chudoby, ako napríklad opatrenia 

nespravodlivého postihovania 

bezdomovstva alebo iné formy materiálnej 

deprivácie; 

Or. en 

 

 


