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Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja sveženj letnega pregleda rasti 

za leto 2016 in predlagano kombinacijo 

politik, ki zajema naložbe, strukturne 

reforme in fiskalno odgovornost in je 

namenjena nadaljnjemu spodbujanju višjih 

stopenj rasti in krepitvi evropskega 

okrevanja in zbliževanja navzgor; poudarja 

da so potrebna velika nacionalna 

prizadevanja v smislu učinkovitega 

izvajanja strukturnih reform, pa tudi 

močnejše evropsko usklajevanje, da bi 

dosegli trdnejše gospodarsko okrevanje ter 

trajnostno blaginjo, ki bi bila bolj 

razširjena; 

1. pozdravlja sveženj letnega pregleda rasti 

za leto 2016 in predlagano kombinacijo 

politik, ki zajema naložbe, strukturne 

reforme in fiskalno odgovornost in je 

namenjena nadaljnjemu spodbujanju višjih 

stopenj rasti in krepitvi evropskega 

okrevanja in zbliževanja navzgor; poudarja 

da so potrebna velika nacionalna 

prizadevanja v smislu učinkovitega 

izvajanja strukturnih reform, da bi 

zagotovili dobro delujoče trge dela, 

proizvodov, storitev in kapitala, 

kakovostne sisteme izobraževanja in 

usposabljanja, sodobne in učinkovite 

sisteme socialne varnosti ter spodbujanje 

inovacij in podjetništva, pa tudi močnejše 

evropsko usklajevanje, da bi dosegli 

trdnejše gospodarsko okrevanje ter 

trajnostno blaginjo, ki bi bila bolj 

razširjena; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva k čim bolj učinkoviti uporabi 

Evropskega sklada za strateške naložbe 

(EFSI) za podporo strateškim projektom, 

za katere ni na voljo drugih virov 

financiranja, v skladu z mandatom sklada; 

poziva države članice in EFSI, naj v razvoj 

dinamičnih seznamov projektov in 

naložbenih platform s pomočjo Evropskega 

svetovalnega vozlišča za naložbe in 

Evropskega portala naložbenih projektov 

tesno vključijo lokalne in regionalne 

organe; poudarja tudi, da je pomembno 

ustvariti sinergije med EFSI in evropskimi 

strukturnimi in investicijskimi skladi; 

8. poziva k čim bolj učinkoviti uporabi 

Evropskega sklada za strateške naložbe 

(EFSI) za podporo strateškim in 

gospodarsko izvedljivim projektom, za 

katere ni na voljo drugih virov financiranja, 

v skladu z mandatom sklada; poziva države 

članice in EFSI, naj v razvoj dinamičnih 

seznamov projektov in naložbenih platform 

s pomočjo Evropskega svetovalnega 

vozlišča za naložbe in Evropskega portala 

naložbenih projektov tesno vključijo 

lokalne in regionalne organe; poudarja 

tudi, da je pomembno ustvariti sinergije 

med EFSI in evropskimi strukturnimi in 

investicijskimi skladi; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva k sprejetju nadaljnjih ukrepov 

za spodbujanje ustvarjanja kakovostnih 

delovnih mest in oblikovanje prilagodljivih 

trgov dela z manjšo segmentacijo; poudarja 

pomen vzdržnih in učinkovitih sistemov 

socialnega varstva; opozarja, da je 

zagotovitev visoke stopnje zaposlenosti 

pomemben dejavnik za ohranitev vzdržnih 

pokojninskih sistemov; 

16. poziva k sprejetju nadaljnjih ukrepov 

za spodbujanje ustvarjanja kakovostnih 

delovnih mest, odpravljanje ovir za vstop 

na trg dela, zlasti za mlade, in oblikovanje 

prilagodljivih trgov dela z manjšo 

segmentacijo; poudarja pomen vzdržnih in 

učinkovitih sistemov socialnega varstva; 

opozarja, da je zagotovitev visoke stopnje 

zaposlenosti pomemben dejavnik za 

ohranitev vzdržnih pokojninskih sistemov; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja pri izvajanju pakta o stabilnosti 

in rasti, pa tudi pri polni uporabi 

obstoječih določb o prožnosti v skladu s 

sporočilom Komisije z dne 13. januarja 

2015 (COM(2015)0012), med drugim za 

spodbujanje večjih naložbenih in 

strukturnih reform ter obravnavo 

varnostnih groženj in pritoka beguncev; 

21. vztraja pri izvajanju pakta o stabilnosti 

in rasti ob omogočanju uporabe obstoječih 

določb o prožnosti za spodbujanje 

naložbenih in strukturnih reform; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja priporočila za gospodarsko 

politiko v euroobmočju, ki jih je Komisija 

predlagala šest mesecev pred priporočili za 

posamezne države, kot način za 

poglabljanje usklajenosti politik pri 

nadaljnjem ukrepanju po poročilu petih 

predsednikov in ustreznih resolucij 

Evropskega parlamenta; 

24. pozdravlja priporočila za gospodarsko 

politiko v euroobmočju, ki jih je Komisija 

predlagala šest mesecev pred priporočili za 

posamezne države, kot način za 

poglabljanje usklajenosti politik pri 

nadaljnjem ukrepanju po poročilu petih 

predsednikov in ustreznih resolucij 

Evropskega parlamenta, zlasti priporočila 

o reformah za večjo produktivnost, 

hitrejše ustvarjanje delovnih mest, rast 

konkurenčnosti, boljše poslovno okolje in 

prožne trge dela; 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. podpira priporočilo o različnem 

določanju fiskalnega napora za posamezne 

države članic, pri katerem bi upoštevali 

njihov položaj glede na zahteve iz pakta o 

stabilnosti in rasti in njihove potrebe po 

stabilizaciji, pa tudi učinke prelivanja; 

ugotavlja, da to za številne države članice 

pomeni izvajanje fiskalne konsolidacije, ki 

spodbuja rast; po drugi strani ugotavlja, da 

imajo nekatere države večji fiskalni 

manevrski prostor glede na zahteve pakta 

za stabilnost in rast, ki bi ga v tem trenutku 

lahko uporabili za podporo domačemu 

gospodarstvu;  

27. podpira priporočilo o različnem 

določanju fiskalnega napora za posamezne 

države članic, pri katerem bi upoštevali 

njihov položaj glede na zahteve iz pakta o 

stabilnosti in rasti in njihove potrebe po 

stabilizaciji, pa tudi učinke prelivanja; 

ugotavlja, da to za številne države članice 

pomeni izvajanje fiskalne konsolidacije, ki 

spodbuja rast; po drugi strani ugotavlja, da 

imajo nekatere države morda večji fiskalni 

manevrski prostor glede na zahteve pakta 

za stabilnost in rast, ki bi ga v tem trenutku 

lahko uporabili za podporo domačemu 

gospodarstvu, tako da bi znižali davke in 

vlagali v posodobitev infrastrukture, če ti 

ukrepi ne bi ogrožali vzdržnosti njihovih 

sistemov socialnega skrbstva; 

Or. en 

 

 


