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23.2.2016 A8-0030/23 

Poprawka  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Marie-Christine 

Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że ożywienie 

gospodarcze w Unii Europejskiej trwa, lecz 

ożywienie to jest słabe i nierównomierne 

między państwami członkowskimi oraz w 

ich obrębie i jest częściowo stymulowane 

czynnikami zewnętrznymi o charakterze 

przejściowym, w tym niską ceną ropy 

naftowej; 

A. mając na uwadze, że ożywienie 

gospodarcze w Unii Europejskiej trwa, lecz 

ożywienie to jest słabe i nierównomierne 

między państwami członkowskimi oraz w 

ich obrębie i jest częściowo stymulowane 

czynnikami o charakterze przejściowym, 

takimi jak znaczna redukcja dochodów 

pracowników, zwłaszcza z powodu cięć 

wynagrodzeń, bezrobocia, likwidacji lub 

zmniejszenia świadczeń socjalnych ze 

względu na likwidację państwa 

opiekuńczego oraz degradacja służby 

zdrowia i oświaty z uwagi na zmniejszenie 

wydatków publicznych, a także 

czynnikami zewnętrznymi, w tym niską 

ceną ropy naftowej; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/24 

Poprawka  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt 

Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ha. mając na uwadze, że konieczne jest 

zerwanie z neoliberalnymi zasadami, które 

rządziły polityką narzucaną przez UE 

społeczeństwom i pracownikom państw 

członkowskich oraz że tylko trwały wzrost 

gospodarczy, oparty na godnym 

wynagrodzeniu, zatrudnieniu z 

przysługującymi prawami, publicznej 

kontroli strategicznych gałęzi gospodarki, 

powszechnym i bezpłatnym dostępie do 

wszystkich szczebli edukacji, wspieraniu i 

uspołecznianiu innowacji umożliwi 

ożywienie gospodarki i konkurencyjności 

państw członkowskich UE; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/25 

Poprawka  25 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. z zadowoleniem przyjmuje poprawę w 

dziedzinie finansów publicznych, w 

szczególności stopniowo malejące 

wskaźniki zadłużenia dla strefy euro i 

obniżenie nominalnych deficytów 

budżetowych, zwraca jednak uwagę, że w 

niektórych państwach członkowskich dług 

publiczny nadal rośnie przy niskim 

nominalnym wzrostem PKB i niskiej 

inflacji, a wciąż dziewięć państw 

członkowskich objętych jest procedurą 

nadmiernego deficytu; zwraca uwagę, że 

wiele państw członkowskich ma zbyt 

ograniczoną przestrzeń fiskalną, aby 

poradzić sobie z ewentualnymi nowymi 

wstrząsami gospodarczymi, a zatem należy 

rozważyć silniejszą koordynację na 

szczeblu europejskim, aby wspomóc 

konsolidację budżetową bez hamowania 

wzrostu; 

2. z zadowoleniem przyjmuje poprawę w 

dziedzinie finansów publicznych, w 

szczególności stopniowo malejące 

wskaźniki zadłużenia dla strefy euro i 

obniżenie nominalnych deficytów 

budżetowych, zwraca jednak uwagę, że w 

niektórych państwach członkowskich dług 

publiczny nadal rośnie przy niskim 

nominalnym wzrostem PKB i niskiej 

inflacji, a wciąż dziewięć państw 

członkowskich objętych jest procedurą 

nadmiernego deficytu; zwraca uwagę, że 

wiele państw członkowskich ma zbyt 

ograniczoną przestrzeń fiskalną, aby 

poradzić sobie z ewentualnymi nowymi 

wstrząsami gospodarczymi, a zatem należy 

rozważyć silniejszą koordynację na 

szczeblu europejskim, aby wspomóc 

konsolidację budżetową bez hamowania 

wzrostu; ponadto wzywa do wprowadzenia 

planu luzowania ilościowego dla tych 

państw członkowskich, będącego 

narzędziem stymulowania wzrostu, bez 

warunków w zakresie polityki 

gospodarczej; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/26 

Poprawka  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Curzio Maltese, Matt Carthy, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. zauważa, że konkurencyjność globalna 

Europy pozostaje ważnym celem i 

wskazuje na znaczenie reform 

strukturalnych, inwestycji w badania i 

rozwój, zasobooszczędności, innowacji 

zwiększających wydajność oraz 

zmniejszania nierówności 

makroekonomicznych; uważa również, że 

coraz gorsze prognozy światowe wymagają 

wzmocnienia popytu wewnętrznego w celu 

zwiększenia odporności gospodarki 

Europy; jest zaniepokojony w 

szczególności możliwością spowolnienia 

globalnego popytu; 

3. zauważa, że konkurencyjność globalna 

Europy pozostaje ważnym celem i 

wskazuje na znaczenie inwestycji w 

badania i rozwój, zasobooszczędności, 

innowacji zwiększających wydajność oraz 

zmniejszania nierówności 

makroekonomicznych; uważa również, że 

coraz gorsze prognozy światowe wymagają 

wzmocnienia popytu wewnętrznego, 

zwłaszcza dzięki przywróceniu dochodów 

utraconych w wyniku prowadzenia 

polityki oszczędnościowej i wprowadzeniu 

redystrybucyjnych i progresywnych 

systemów podatkowych, w celu 

zwiększenia odporności gospodarki 

Europy; jest zaniepokojony w 

szczególności możliwością spowolnienia 

globalnego popytu; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/27 

Poprawka  27 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa do dalszych wysiłków mających 

na celu wspieranie ożywienia 

gospodarczego, promowanie konwergencji 

w celu dorównania państwom 

osiągającym najlepsze wyniki, a także 

korygowanie zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, w tym poprzez 

zwiększanie produktywności i 

wzmacnianie inwestycji; 

5. wzywa do dalszych wysiłków mających 

na celu wspieranie ożywienia 

gospodarczego, promowanie konwergencji, 

a także korygowanie zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, w tym poprzez 

zapewnienie pola manewru dla działań 

fiskalnych oraz zapewnienie dalszej 

płynności na potrzeby inwestycji i 

kompleksowego rozwoju społecznego, 

który ułatwi dobrej jakości i bezpieczne 

zatrudnienie, a także wzmocnienie 

państwa opiekuńczego; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/28 

Poprawka  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. wzywa do jak najskuteczniejszego 

wykorzystywania Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych w celu wspierania 

strategicznych projektów, które nie są 

finansowane w inny sposób, zgodnie z 

jego mandatem; wzywa państwa 

członkowskie i EFIS do ścisłego 

zaangażowania władz lokalnych i 

regionalnych w opracowywanie serii 

projektów i platform inwestycyjnych z 

pomocą Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego i europejskiego 

portalu projektów inwestycyjnych; 

podkreśla również znaczenie osiągnięcia 

synergii między EFIS a europejskimi 

funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi 

8. ubolewa, że Europejski Fundusz na 

rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) 

został asymetrycznie wdrożony w 2015 r. i 

nie został wykorzystany do 

zmaksymalizowania wsparcia dla 
strategicznych projektów i inwestycji 

publicznych, zwłaszcza w krajach 

najbardziej dotkniętych oszczędnościami i 
w których gospodarstwa domowe i 

przedsiębiorstwa mają ograniczoną 

płynność, oraz do promowania wzrostu 

gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 

oraz odpowiednio spójności społecznej i 

gospodarczej; uważa, że należy ustanowić 

modele inwestycji, które odpowiadają na 

pilną potrzebę wzmocnienia spójności 

społecznej i terytorialnej; wzywa państwa 

członkowskie i EFIS do ścisłego 

zaangażowania władz lokalnych i 

regionalnych w opracowywanie serii 

projektów i platform inwestycyjnych z 

pomocą Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego i europejskiego 

portalu projektów inwestycyjnych; 

podkreśla również znaczenie osiągnięcia 

synergii między EFIS a europejskimi 
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funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi 

Or. en 



 

AM\1087296PL.doc  PE576.637v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

23.2.2016 A8-0030/29 

Poprawka  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  13a. potępia fakt, że w zaproponowanych i 

wdrożonych już reformach strukturalnych 

kładziono nacisk na liberalizację i 

prywatyzację przedsiębiorstw 

podlegających publicznej kontroli w 

strategicznych sektorach gospodarki 

(energetyka, transport, telekomunikacja i 

banki), na uelastycznienie rynku pracy i 

likwidację praw pracowniczych, na 

zmniejszanie wydatków publicznych na 

świadczenia społeczne, zdrowie i 

edukację, a w konsekwencji na redukcję 

praw socjalnych; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/30 

Poprawka  30 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. wzywa do podjęcia dalszych kroków 

ku stymulowaniu tworzenia miejsc pracy 

oraz budowie odpornych rynków pracy o 

ograniczonej segmentacji; zwraca uwagę 

na znaczenie zrównoważonych i 

skutecznych siatek bezpieczeństwa 

socjalnego, przypomina, że ważnym 

czynnikiem zachowania zrównoważonego 

charakteru systemów emerytalnych jest 

zagwarantowanie wysokiego poziomu 

zatrudnienia; 

16. wzywa do podjęcia dalszych kroków 

ku stymulowaniu tworzenia miejsc pracy 

przy pełnym poszanowaniu przepisów 

dotyczących warunków pracy i zgodnie z 

konwencjami i zaleceniami MOP; zwraca 

uwagę na znaczenie zrównoważonych i 

skutecznych siatek bezpieczeństwa 

socjalnego, przypomina, że ważnym 

czynnikiem zachowania zrównoważonego 

charakteru systemów emerytalnych jest 

zagwarantowanie wysokiego poziomu 

zatrudnienia; 

Or. en 

 

 


