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Predlog spremembe  23 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 g (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1g. poudarja, da je uvedba evra v več 

državah članicah povzročila višjo 

brezposelnost, zmanjšanje plač, 

poslabšanje socialnih funkcij države, 

zmanjšanje naložb, poslabšanje 

proizvodne zmogljivosti, zunanjo 

zadolženost, stagnacijo in recesijo; 

opozarja, da je povprečna rast v teh 

državah članicah v zadnjih 20 letih 

znašala manj kot 1 % na leto ter da je 

odstopala tako od evropskega kot od 

svetovnega povprečja; ugotavlja, da 

mehanizmi, kot so evropski semester, 

ekonomsko upravljanje, fiskalni pakt ali 

pakt stabilnosti povzročajo gospodarsko 

odvisnost in politično podrejenost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  24 

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

López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 h (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1h. poziva k oblikovanju programa 

podpore za tiste države članice, ki se bodo 

morda želele pogajati o izstopu iz 

evroobmočja z utemeljitvijo, da je njihovo 

članstvo postalo nevzdržno in neznosno; 

poudarja, da bi bilo treba v tem programu 

predvideti ustrezno nadomestilo za 

povzročeno socialno in ekonomsko škodo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  25 

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

López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 i (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1i. poudarja, da je bančna unija še 

oslabila sposobnost držav članic, da 

nadzorujejo svoje bančne sisteme, in je 

tudi spodbudila in povzročila različne 

združitve in prevzeme v bančnih sektorjih 

različnih držav članic; meni, da je bančna 

unija politično orodje, ki vodi v prisilni 

proces centralizacije in koncentracije 

kapitala, in da je vzpostavitev 

vseevropskega bančnega oligopola ena 

največjih posledic bančne unije, ki ne 

rešuje problema „prevelike, da bi 

propadle“, ampak ga povečuje; v zvezi s 

tem obžaluje vmešavanje Komisije in 

Evropske centralne banke v finančne 

sisteme držav članic, zlasti glede 

preprečevanja nacionalizacije bank in 

večje koncentracije v industriji v smeri 

vseevropskega bančnega sistema, ter 

poziva k ukinitvi bančne unije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  26 

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

López Bermejo, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 j (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1j. ugotavlja, da se je unija 

kapitalskih trgov začela izvajati kot 

pobuda za reševanje finančnih težav, s 

katerimi se soočajo mala in srednja 

podjetja v odnosu do bančnih institucij; 

kljub temu poudarja, da je bil resnični cilj 

ponovna oživitev kapitalskih trgov, ki jih 

je finančna kriza močno prizadela v 

smislu dobičkonosnosti in ravni zaupanja; 

meni, da unija kapitalskih trgov s 

poglabljanjem financializacije 

gospodarstev držav članic in s posledičnim 

povečanjem donosnosti finančnih trgov 

služi zgolj interesom finančnega kapitala; 

zato poziva k takojšnji zaustavitvi 

postopka oblikovanja unije kapitalskih 

trgov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  27 

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

López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 k (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1k. poudarja, da bo glavna posledica 

vzpostavitve enotnega trga na področju 

maloprodajnih finančnih storitev večji 

pretok kapitala, kar bo povzročilo težave v 

finančnem sektorju, pa tudi likvidacijo 

manjših podjetij, ki delujejo v tem 

sektorju, ter posledično koncentracijo 

kapitala in bogastva v največjih finančnih 

skupinah na ravni EU, zaradi česar se bo 

povečala njihova prevlada in kar bo 

povzročilo izgubo samostojnosti in 

suverenosti držav članic; 

Or. en 
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Predlog spremembe  28 

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

López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 l (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1l. zavrača notranji energetski trg EU 

in zahteva preklic evropske energetske 

unije, saj bo povzročila nadaljnjo 

liberalizacijo, monopolizacijo in 

privatizacijo; poziva k javnemu nadzoru 

tega strateškega sektorja, saj sta javno 

lastništvo ter upravljanje proizvodnje in 

distribucije energije najboljša načina za 

zagotavljanje okoljske in socialne 

trajnosti; ponavlja, da je energija javno 

dobro in da bi moral biti dostop do nje 

osnovna socialna pravica; obžaluje, da je 

Komisija to zanemarila; 

Or. en 
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Predlog spremembe  29 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 m (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1m. poudarja, da različne pobude v 

prometnem sektorju, kot so enotno 

evropsko nebo, različni železniški svežnji 

in nedavni sveženj o mobilnosti, 

spodbujajo liberalizacijo in privatizacijo v 

prometnem sektorju, povečujejo pa tudi 

izkoriščanje delavcev v tem sektorju; 

Or. en 
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Predlog spremembe  30 

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

López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 n (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1n. meni, da bo enotni digitalni trg 

predvsem spodbujal liberalizacijo 

digitalnega trga tako, da bo vprašanje 

dostopa do interneta podredil interesom 

podjetij, namesto da bi branil splošni 

interes, splošni dostop in prost dostop za 

javnost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  31 

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

López Bermejo, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 o (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1o. poudarja, da pravila EU o državni 

pomoči pomenijo napad na demokracijo 

in odpirajo vrata diktaturi trga; opozarja, 

da so omejitve glede državnega 

posredovanja še posebej škodljive za manj 

razvite regije, zaradi česar ne morejo 

preseči razlik med njimi in razvitejšimi 

regijami; 

Or. en 
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Predlog spremembe  32 

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

López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  2a. poudarja, da bo napovedani 

sveženj za enotni trg služil zgolj 

kapitalističnim ciljem še večje 

koncentracije bogastva v rokah 

najmočnejših subjektov in gospodarskih 

skupin, saj vztraja pri tem, da 

deregulacija, liberalizacija in izkoriščanje 

postanejo norma v gospodarstvih držav 

članic, ter pri uvedbi enotnega socialno-

ekonomskega modela, ki bi bil v nasprotju 

z interesi, pravicami in legitimnimi 

prizadevanji ljudi in delavcev; 

Or. en 

 

 


