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23. 2. 2016 A8-0030/6 

Pozměňovací návrh  6 

Ramon Tremosa i Balcells 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá balíček roční analýzy růstu na rok 

2016 a navrhovanou kombinaci politik 

v oblasti investic, strukturálních reforem 

a rozpočtové odpovědnosti, jejichž cílem je 

dále prosazovat vyšší míru růstu 

a posilovat evropské oživení a další 

sbližování; zdůrazňuje, že k dosažení 

silnějšího hospodářského oživení 

a udržitelné, široce sdílené prosperity je 

zapotřebí velké úsilí na vnitrostátní úrovni 

v oblasti účinného provádění strukturálních 

reforem a větší evropská koordinace; 

1. vítá balíček roční analýzy růstu na rok 

2016 a navrhovanou kombinaci politik 

v oblasti investic, strukturálních reforem 

a rozpočtové odpovědnosti, jejichž cílem je 

dále prosazovat vyšší míru růstu 

a posilovat evropské oživení a další 

sbližování; zdůrazňuje, že k dosažení 

silnějšího hospodářského oživení 

a udržitelné, široce sdílené prosperity je 

zapotřebí velké úsilí na vnitrostátní úrovni 

v oblasti účinného provádění strukturálních 

reforem s cílem zajistit fungující trh práce, 

trh zboží a služeb a kapitálový trh, kvalitu 

vzdělávání a systémů odborné přípravy 

a moderní a účinné systémy sociálního 

zabezpečení a prosazovat inovace 

a podnikavost, jakož i větší evropská 

koordinace; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/7 

Pozměňovací návrh  7 

Ramon Tremosa i Balcells 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. žádá, aby byl Evropský fond pro 

strategické investice (EFSI) co nejúčinněji 

využíván k podpoře strategických projektů, 

které nejsou financovány jinak, a to 

v souladu s mandátem tohoto fondu; 

vyzývá členské státy a nástroj EFSI, aby do 

přípravy seznamů projektů a investičních 

platforem úzce zapojovaly své místní 

a regionální orgány a využívaly přitom 

Evropské centrum pro investiční 

poradenství a Evropský portál investičních 

projektů; zdůrazňuje, že je rovněž důležité 

dosahovat synergií mezi EFSI 

a evropskými strukturálními a investičními 

fondy; 

8. žádá, aby byl Evropský fond pro 

strategické investice (EFSI) co nejúčinněji 

využíván k podpoře strategických a 

ekonomicky životaschopných projektů, 

které nejsou financovány jinak, a to 

v souladu s mandátem tohoto fondu; 

vyzývá členské státy a nástroj EFSI, aby do 

přípravy seznamů projektů a investičních 

platforem úzce zapojovaly své místní 

a regionální orgány a využívaly přitom 

Evropské centrum pro investiční 

poradenství a Evropský portál investičních 

projektů; zdůrazňuje, že je rovněž důležité 

dosahovat synergií mezi EFSI 

a evropskými strukturálními a investičními 

fondy; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/8 

Pozměňovací návrh  8 

Ramon Tremosa i Balcells 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. naléhavě vyzývá k tomu, aby byly 

podniknuty další kroky k podpoře 

vytváření kvalitních pracovních míst 

a vytváření odolných trhů práce, jež budou 

méně roztříštěné; zdůrazňuje význam 

udržitelných a účinných systémů 

sociálního zabezpečení; připomíná, že 

důležitým faktorem pro zachování 

udržitelnosti penzijních systémů je 

zajištění vysoké míry zaměstnanosti; 

16. naléhavě vyzývá k tomu, aby byly 

podniknuty další kroky k podpoře 

vytváření kvalitních pracovních míst, 

přičemž by měly být odstraněny překážky 

pro vstup na trh práce, zejména v případě 

mladých lidí, a k vytváření odolných trhů 

práce, jež budou méně roztříštěné; 

zdůrazňuje význam udržitelných 

a účinných systémů sociálního 

zabezpečení; připomíná, že důležitým 

faktorem pro zachování udržitelnosti 

penzijních systémů je zajištění vysoké míry 

zaměstnanosti; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/9 

Pozměňovací návrh  9 

Ramon Tremosa i Balcells 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. klade důraz na provádění Paktu 

o stabilitě a růstu a zároveň na plné 

využívání stávajících doložek flexibility 

v souladu se sdělením Komise ze dne 13. 

ledna 2015 (COM(2015)0012), mimo jiné 
v zájmu podpory zvyšování investic 

a strukturálních reforem a řešení 

bezpečnostních hrozeb a přílivu 

uprchlíků; 

21. klade důraz na provádění Paktu 

o stabilitě a růstu, které by mělo zároveň 

umožnit využívání stávajících doložek 

flexibility v zájmu podpory investic 

a strukturálních reforem; 

 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/10 

Pozměňovací návrh  10 

Ramon Tremosa i Balcells 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, která Komise navrhla 

šest měsíců před doporučeními pro 

jednotlivé země, jako krok k prohloubení 

politické koordinace v návaznosti na 

zprávu pěti předsedů, a příslušná usnesení 

Evropského parlamentu; 

24. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, která Komise navrhla 

šest měsíců před doporučeními pro 

jednotlivé země, jako krok k prohloubení 

politické koordinace v návaznosti na 

zprávu pěti předsedů, a příslušná usnesení 

Evropského parlamentu, zejména 

doporučení k provedení reforem, které 

zvýší produktivitu, podpoří tvorbu 

pracovních míst, zvýší 

konkurenceschopnost, zlepší 

podnikatelské prostředí a vytvoří flexibilní 

trhy práce; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/11 

Pozměňovací návrh  11 

Ramon Tremosa i Balcells 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu 

o stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

konstatuje, že pro mnoho členských států 

to znamená pokračovat ve fiskální 

konsolidaci podporující růst; konstatuje na 

druhé straně, že některé země mají velký 

fiskální prostor, pokud jde o požadavky 

Paktu o stabilitě a růstu, který by měl být 

v tomto okamžiku využit na podporu 

domácí ekonomiky;  

 

27. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu 

o stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

konstatuje, že pro mnoho členských států 

to znamená pokračovat ve fiskální 

konsolidaci podporující růst; konstatuje na 

druhé straně, že některé země mohou mít 

fiskální prostor, pokud jde o požadavky 

Paktu o stabilitě a růstu, který by měl být 

v tomto okamžiku využit na podporu 

domácí ekonomiky snižováním daní a 

investováním do modernizace své 

infrastruktury, pokud taková opatření 

neohrozí udržitelnost jejich systémů 

sociálního zabezpečení; 

 

Or. en 

 

 


