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23. 2. 2016 A8-0030/23 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že v Evropské unii 

dochází k hospodářskému oživení, které je 

však mezi členskými státy i v jejich rámci 

dosud nerovnoměrné a slabé a je částečně 

způsobeno přechodnými a vnějšími 

faktory, včetně nízkých cen ropy; 

A. vzhledem k tomu, že v Evropské unii 

dochází k hospodářskému oživení, které je 

však mezi členskými státy i v jejich rámci 

dosud nerovnoměrné a slabé a je částečně 

způsobeno přechodnými faktory, 

konkrétně značnou ztrátou příjmů ze 

zaměstnání způsobenou zejména 

snižováním mezd, nezaměstnaností, 

rušením či snižováním sociální podpory v 

důsledku rozkladu sociálního státu a 

zhoršením situace v odvětví zdravotnictví 

a vzdělávání, a to v důsledku škrtů ve 

veřejných výdajích, a vnějšími faktory, 

včetně nízkých cen ropy; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/24 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 odůvodnění H a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že je nesmírně 

důležité skoncovat s neoliberálními 

principy, jimiž se řídí politiky, jež EU 

ukládá občanům a pracovníkům 

členských států, a vzhledem k tomu, že 

pouze udržitelný hospodářský růst 

založený na důstojných mzdách, práci, 

která zaručuje práva pracovníků, státní 

kontrole strategických odvětví 

hospodářství, všeobecném a svobodném 

přístupu ke všem stupňům vzdělání a 

na podpoře a socializaci inovací umožní, 

aby ekonomika a konkurenceschopnost 

členských států EU rostla; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/25 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vítá zlepšení v oblasti veřejných financí, 

především postupný pokles poměru mezi 

zadlužením a HDP v EU a eurozóně 

a pokles celkových rozpočtových schodků; 

konstatuje však, že míra veřejného 

zadlužení nadále roste v některých zemích 

s nízkým růstem nominálního HDP 

a nízkou inflací a že v devíti členských 

státech dosud probíhá postup při 

nadměrném schodku; zdůrazňuje, že 

mnoho členských států má omezený 

fiskální prostor pro to, aby se dokázaly 

vyrovnat s případnými novými 

ekonomickými otřesy, a že je proto třeba 

zvážit prohloubenou evropskou koordinaci, 

aby se podpořila fiskální konsolidace, aniž 

by byl omezen růst; 

2. vítá zlepšení v oblasti veřejných financí, 

především postupný pokles poměru mezi 

zadlužením a HDP v EU a eurozóně 

a pokles celkových rozpočtových schodků; 

konstatuje však, že míra veřejného 

zadlužení nadále roste v některých zemích 

s nízkým růstem nominálního HDP 

a nízkou inflací a že v devíti členských 

státech dosud probíhá postup při 

nadměrném schodku; zdůrazňuje, že 

mnoho členských států má omezený 

fiskální prostor pro to, aby se dokázaly 

vyrovnat s případnými novými 

ekonomickými otřesy, a že je proto třeba 

zvážit prohloubenou evropskou koordinaci, 

aby se podpořila fiskální konsolidace, aniž 

by byl omezen růst; dále žádá, aby byl 

těmto členským státům jako nástroj 

podporující růst umožněn program 

kvantitativního uvolňování, aniž by to 

bylo podmíněno hospodářskou politikou; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/26 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. poznamenává, že celosvětová 

konkurenceschopnost Evropské unie je 

i nadále důležitým cílem, a zdůrazňuje 

význam strukturálních reforem, investic 

do výzkumu a vývoje, účinného využívání 

zdrojů, inovací na zvýšení produktivity 

a snížení makroekonomické nerovnováhy; 

současně zastává názor, že zhoršující se 

globální výhled si rovněž žádá posílení 

domácí poptávky, která přispěje k větší 

odolnosti evropského hospodářství; je 

znepokojen zejména možným snižováním 

celosvětové poptávky; 

3. poznamenává, že celosvětová 

konkurenceschopnost Evropské unie je i 

nadále důležitým cílem, a zdůrazňuje 

význam investic do výzkumu a vývoje, 

účinného využívání zdrojů, inovací na 

zvýšení produktivity a snížení 

makroekonomické nerovnováhy; současně 

zastává názor, že zhoršující se globální 

výhled si rovněž žádá posílení domácí 

poptávky, zejména opětovným získáním 

ušlých příjmů v důsledku politik 

úsporných opatření a prováděním 

redistributivní a progresivní daňové 

politiky, což by mělo přispět k větší 

odolnosti evropského hospodářství; je 

znepokojen zejména možným snižováním 

celosvětové poptávky; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/27 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyzývá v této souvislosti k usilovnější 

snaze o podporu oživení a posílení 

konvergence se státy, jež dosahují 

nejlepších výsledků, a k nápravě 

makroekonomické nerovnováhy, včetně 

zvýšení produktivity a navyšování investic; 

5. vyzývá v této souvislosti k usilovnější 

snaze o podporu oživení a posílení 

konvergence a k nápravě 

makroekonomické nerovnováhy, včetně 

poskytnutí fiskálního manévrovacího 

prostoru a dalšímu uvolnění likvidity k 

investičním účelům a k účelům 

komplexního sociálního rozvoje, což 

umožní vytváření kvalitních a bezpečných 

pracovních míst, a k posílení státu 

sociálních jistot; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/28 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. vyjadřuje politování nad tím, že v roce 

2015 byl Evropský fond pro strategické 

investice (EFSI) využíván nerovnoměrně a 

nikoli s cílem poskytovat co největší 

podporu v oblasti strategických projektů a 

veřejných investic, zejména v zemích 

nejvíce dotčených úspornými opatřeními a 

omezením likvidity na úrovni domácností a 

podniků, a tedy na podporu růstu, 

vytváření pracovních míst a sociální a 

hospodářské soudržnosti; domnívá se, že je 

naprosto nezbytné zavést investičních 

modely, které uspokojí naléhavou potřebu 

větší sociální a územní soudržnosti; 
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 A8-0030/29 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 13 a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. odsuzuje skutečnost, že v dosud 

prováděných a navrhovaných reformách 

je kladen důraz na liberalizaci a 

privatizaci společností, které jsou pod 

veřejnou kontrolou, ve strategických 

hospodářských odvětvích (energetika, 

doprava, telekomunikace a bankovnictví), 

na větší flexibilitu trhu práce, na ničení 

pracovních práv a na škrty ve veřejných 

výdajích na sociální zabezpečení, 

zdravotnictví a vzdělávání s odpovídajícím 

omezením sociálních práv; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/30 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

v plném souladu s rámcem pro pracovní 

podmínky a úmluvami a doporučeními 

MOP podniknuty další kroky k podpoře 

vytváření kvalitních pracovních míst;  

zdůrazňuje význam udržitelných a 

účinných systémů sociálního zabezpečení; 

připomíná, že důležitým faktorem pro 

zachování udržitelnosti penzijních systémů 

je zajištění vysoké míry zaměstnanosti; 

Or. en 

 

 


