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23.2.2016 A8-0030/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Ramon Tremosa i Balcells 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta balík týkajúci sa ročného prieskumu 

rastu na rok 2016 a navrhovaný súbor 

politík investovania, štrukturálnych 

reforiem a fiškálnej zodpovednosti 

s cieľom ďalej podporovať vyššie úrovne 

rastu a posilniť oživenie európskeho 

hospodárstva a stúpajúcu konvergenciu; 

zdôrazňuje, že pokiaľ ide o účinné 

vykonávanie štrukturálnych reforiem a tiež 

silnejšiu koordináciu na európskej úrovni, 

je potrebné veľké úsilie členských štátov 

zamerané na dosiahnutie pevnejšej 

hospodárskej obnovy a všeobecnej 

prosperity; 

1. víta balík týkajúci sa ročného prieskumu 

rastu na rok 2016 a navrhovaný súbor 

politík investovania, štrukturálnych 

reforiem a fiškálnej zodpovednosti 

s cieľom ďalej podporovať vyššie úrovne 

rastu a posilniť oživenie európskeho 

hospodárstva a stúpajúcu konvergenciu; 

zdôrazňuje, že pokiaľ ide o účinné 

vykonávanie štrukturálnych reforiem v 

záujme zabezpečenia dobre fungujúcich 

trhov práce, výrobkov, služieb a kapitálu, 

kvalitného vzdelávania a systémov 

odbornej prípravy a moderných a 

efektívnych systémov sociálneho 

zabezpečenia a podpory inovácií a 

podnikania a tiež silnejšiu koordináciu na 

európskej úrovni, je potrebné veľké úsilie 

členských štátov zamerané na dosiahnutie 

pevnejšej hospodárskej obnovy a 

všeobecnej prosperity; 

 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Ramon Tremosa i Balcells 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva na vytvorenie Európskeho fondu 

pre strategické investície (EFSI), ktorý sa 

použije na dosiahnutie maximálneho 

účinku s cieľom podporovať strategické 

projekty, ktoré nie sú inak financované, 

a to v súlade s jeho mandátom; vyzýva 

členské štáty a nástroj EFSI, aby úzko 

zapájali miestne a regionálne úrady 

do vytvárania databáz projektov a 

investičných platforiem za pomoci 

Európskeho centra investičného 

poradenstva a Európskeho portálu 

investičných projektov; zdôrazňuje tiež, že 

je dôležité dosiahnuť súčinnosť medzi 

EFSI a európskymi štrukturálnymi a 

investičnými fondmi; 

8. vyzýva na vytvorenie Európskeho fondu 

pre strategické investície (EFSI), ktorý sa 

použije na dosiahnutie maximálneho 

účinku s cieľom podporovať strategické a 

hospodársky životaschopné projekty, ktoré 

nie sú inak financované, a to v súlade s 

jeho mandátom; vyzýva členské štáty 

a nástroj EFSI, aby úzko zapájali miestne a 

regionálne úrady do vytvárania databáz 

projektov a investičných platforiem 

za pomoci Európskeho centra investičného 

poradenstva a Európskeho portálu 

investičných projektov; zdôrazňuje tiež, že 

je dôležité dosiahnuť súčinnosť medzi 

EFSI a európskymi štrukturálnymi a 

investičnými fondmi; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Ramon Tremosa i Balcells 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. naliehavo žiada, aby sa prijali ďalšie 

kroky smerujúce k stimulovaniu tvorby 

kvalitných pracovných miest 

a k vytvoreniu odolných pracovných trhov, 

ktoré budú menej segmentované; 

zdôrazňuje význam udržateľných a 

efektívnych systémov sociálneho 

zabezpečenia; pripomína, že dôležitým 

faktorom z hľadiska zachovania 

udržateľnosti dôchodkových systémov je 

zabezpečenie vysokej miery zamestnanosti; 

16. naliehavo žiada, aby sa prijali ďalšie 

kroky smerujúce k stimulovaniu tvorby 

kvalitných pracovných miest, odstráneniu 

prekážok vstupu na trh práce, najmä pre 

mladých ľudí, a k vytvoreniu odolných 

pracovných trhov, ktoré budú menej 

segmentované; zdôrazňuje význam 

udržateľných a efektívnych systémov 

sociálneho zabezpečenia; pripomína, že 

dôležitým faktorom z hľadiska zachovania 

udržateľnosti dôchodkových systémov je 

zabezpečenie vysokej miery zamestnanosti; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Ramon Tremosa i Balcells 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. trvá na vykonávaní Paktu stability a 

rastu pri plnom využití existujúcich 

doložiek flexibility v súlade s oznámením 

Komisie z 13. januára 2015 

(COM(2015)0012), aby sa okrem iného 

podporili väčšie investície a štrukturálne 

reformy a aby sa riešili bezpečnostné 

hrozby a prílev utečencov; 

21. trvá na vykonávaní Paktu stability a 

rastu, pričom sa umožní využitie 

existujúcich doložiek flexibility, aby sa 

podporili investície a štrukturálne reformy; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Ramon Tremosa i Balcells 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta odporúčanie k hospodárskej 

politike eurozóny, ktoré navrhla Komisia 

šesť mesiacov pred odporúčaniami pre 

jednotlivé krajiny, ako krok k prehĺbeniu 

koordinácie politiky v nadväznosti na 

„správu piatich predsedov“ a príslušné 

uznesenia Európskeho parlamentu; 

24. víta odporúčanie k hospodárskej 

politike eurozóny, ktoré navrhla Komisia 

šesť mesiacov pred odporúčaniami pre 

jednotlivé krajiny, ako krok k prehĺbeniu 

koordinácie politiky v nadväznosti na 

„správu piatich predsedov“ a príslušné 

uznesenia Európskeho parlamentu, najmä 

odporúčania týkajúce sa reforiem, ktoré 

zvýšia produktivitu, podporia tvorbu 

pracovných miest, zvýšia 

konkurencieschopnosť, zlepšia 

podnikateľské prostredie a vytvoria 

pružné trhy práce; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Ramon Tremosa i Balcells 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. podporuje odporúčanie rozlišovať 

medzi fiškálnym úsilím jednotlivých 

členských štátov, pričom musia byť 

zohľadnené ich pozície voči požiadavkám 

Paktu stability a rastu, ich potreby 

stabilizácie, ako aj účinky presahovania; 

konštatuje, že pre mnohé členské štáty to 

znamená fiškálnu konsolidáciu zameranú 

na rast; poznamenáva na druhej strane, že 

niektoré krajiny majú väčší fiškálny 

priestor vo vzťahu k požiadavkám Paktu 

stability a rastu, ktorý by v súčasnej 

situácii mohli využiť na podporu 

domáceho hospodárstva;  

27. podporuje odporúčanie rozlišovať 

medzi fiškálnym úsilím jednotlivých 

členských štátov, pričom musia byť 

zohľadnené ich pozície voči požiadavkám 

Paktu stability a rastu, ich potreby 

stabilizácie, ako aj účinky presahovania; 

konštatuje, že pre mnohé členské štáty to 

znamená fiškálnu konsolidáciu zameranú 

na rast; poznamenáva na druhej strane, že 

niektoré krajiny môžu mať väčší fiškálny 

priestor vo vzťahu k požiadavkám Paktu 

stability a rastu, ktorý by v súčasnej 

situácii mohli využiť na podporu 

domáceho hospodárstva, a to 

prostredníctvom zníženia daní a 

investovania do modernizácie svojej 

infraštruktúry, okrem prípadov, keď by 

takéto opatrenia ohrozili udržateľnosť ich 

systémov sociálneho zabezpečenia; 

Or. en 

 

 


