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Pozměňovací návrh  23 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 g (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1g. zdůrazňuje, že v několika 

členských státech způsobilo euro zvýšení 

nezaměstnanosti, snížení mezd, zhoršení 

sociálních funkcí státu, snížení investic, 

zhoršení produkční kapacity, vnější 

zadlužení, stagnaci a recesi; připomíná, že 

v těchto členských státech byl průměrný 

růst za posledních 20 let nižší než 1 % 

ročně, což je méně než evropský i světový 

průměr; konstatuje, že to představovalo a 

nadále představuje hospodářskou závislost 

a politickou podřízenost prostřednictvím 

mechanismů, jako je evropský semestr, 

správa ekonomických záležitostí, 

rozpočtový pakt nebo Pakt stability; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  24 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 h (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1h. naléhavě vyzývá k vytvoření 

podpůrného programu pro ty členské 

státy, které by chtěly vyjednávat o opuštění 

eurozóny na základě toho, že se jejich 

členství v této zóně stalo neudržitelným 

a neúnosným; zdůrazňuje, že tento 

program by měl stanovit přiměřenou 

náhradu za způsobené sociální 

a ekonomické škody; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 i (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1i. zdůrazňuje, že bankovní unie dále 

oslabila schopnost členských států 

kontrolovat jejich bankovní systémy a 

podpořila také různé fúze i nákupy v 

bankovním sektoru jednotlivých členských 

států; domnívá se tedy, že bankovní unie 

funguje jako politický nástroj k násilnému 

prosazení procesu centralizace a 

koncentrace kapitálu a že jedním z 

hlavních důsledků bankovní unie je 

vytvoření panevropského bankovního 

oligopolu, který nejenomže neřeší problém 

bank, „jejichž velikost nedovoluje jejich 

selhání“, ale spíše tento problém 

prohlubuje; v této souvislosti vyjadřuje 

politování nad vměšováním Komise a 

ECB do finančních systémů členských 

států, zejména pokud jde o prevenci 

znárodňování bank a podporu větší 

koncentrace tohoto odvětví směrem k 

panevropskému bankovnímu systému, a 

vyzývá ke zrušení bankovní unie; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 j (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1j. připomíná, že unie kapitálových 

trhů byla zřízena jako iniciativa k řešení 

problémů s financováním, jimž čelí malé a 

střední podniky při jednání s bankovními 

institucemi; zdůrazňuje však, že 

skutečným cílem bylo oživení kapitálových 

trhů, jejichž ziskovost a důvěryhodnost 

byly výrazně oslabeny finanční krizí; 

domnívá se, že prohlubováním 

financializace ekonomik členských států a 

souvisejícím zvyšováním ziskovosti 

finančních trhů slouží unie kapitálových 

trhů pouze zájmům financování kapitálu; 

vyzývá proto k okamžitému zastavení 

procesu vytváření unie kapitálových trhů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 k (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1k. zdůrazňuje, že zřízení jednotného 

trhu v oblasti retailových finančních 

službách bude mít za následek zejména 

intenzivnější pohyb kapitálu, což způsobí 

problémy ve finančním odvětví i likvidaci 

menších podniků fungujících v tomto 

odvětví a následné soustředění kapitálu a 

bohatství v největších finančních 

skupinách na úrovni EU, což povede k 

posílení jejich hegemonie a ke ztrátě 

autonomie a svrchovanosti členských 

států; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 l (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1l. odmítá vnitřní trh EU s energií a 

žádá, aby evropská energetická unie byla 

zrušena, jelikož povede k další liberalizaci, 

monopolizaci a privatizaci; požaduje 

veřejnou kontrolu tohoto strategického 

odvětví, neboť veřejné vlastnictví a řízení 

výroby a distribuce energie je tou nejlepší 

cestou, jak zajistit environmentální a 

sociální udržitelnost; opakuje, že energie 

je veřejným statkem a že přístup k energii 

by měl být základním sociálním právem; 

lituje toho, že Komise tuto otázku 

zanedbala; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 m (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1m. zdůrazňuje, že různé iniciativy v 

odvětví dopravy, jako jsou jednotné 

evropské nebe, různé balíčky v odvětví 

železniční dopravy a nedávný balíček v 

oblasti mobility, podporují liberalizaci a 

privatizaci v odvětví dopravy, jakož i 

intenzivnější vykořisťování pracovníků v 

odvětví dopravy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 n (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1n. domnívá se, že jednotný digitální 

trh bude prosazovat zejména liberalizaci 

digitálního trhu a bude otázku 

internetového přístupu podřizovat 

obchodním zájmům, spíše než aby se 

zaměřoval na obhajobu obecného zájmu, 

veřejného užívání a volného přístupu pro 

veřejnost; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 o (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1o. zdůrazňuje, že pravidla EU pro 

státní podporu samy o sobě představují 

útok na demokracii, jelikož otevírají 

bránu diktatuře trhu; připomíná, že 

omezení státních zásahů škodí zejména 

méně rozvinutým regionům, kterým brání 

v překonávání rozdílů mezi nimi a 

rozvinutějšími regiony; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. zdůrazňuje, že ohlášený balíček 

pro jednotný trh bude sloužit jen 

kapitalistickým cílům dalšího 

prohlubování koncentrace bohatství v 

rukách nejmocnějších aktérů a 

hospodářských skupin, a to prosazováním 

deregulace, liberalizace a vykořisťování 

jakožto normy v hospodářstvích členských 

států a zavedením jednotného 

socioekonomického modelu pro lidi a 

pracovníky, který je v rozporu s jejich 

zájmy, právy a legitimními snahami; 

Or. en 

 

 


