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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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel az Európai Unióban gazdasági 

fellendülés tapasztalható, de az a 

tagállamok körében és az egyes 

tagállamokon belül továbbra is egyenetlen, 

és azt részben időleges és külső tényezők, 

például az alacsony olajár viszik előre; 

A. mivel az Európai Unióban gazdasági 

fellendülés tapasztalható, de az gyenge 

lábakon áll, és a tagállamok körében és az 

egyes tagállamokon belül továbbra is 

egyenetlen, és részben időleges 

tényezőknek köszönhető, például a 

dolgozók bevételeinek jelentős 

csökkenése, amelynek okai a 

bércsökkentések, a munkanélküliség, a 

jóléti állam leépítése a szociális 

támogatások megszüntetése vagy 

csökkentése révén, továbbá az 

egészségügyi és oktatási ágazat 

hanyatlása a közkiadások lefaragásának 

következtében, illetve külső tényezőknek 

is, mint például az alacsony olajár; 

Or. en 
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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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

H a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ha. mivel feltétlenül szakítani kell 

azokkal a neoliberális elvekkel, amelyek 

az EU által a tagállamok lakosságára és 

munkavállalóira rákényszerített 

politikákat vezérelték, és mivel az uniós 

tagállamok gazdaságát és 

versenyképességét csak a tisztes béreken, 

jogokkal járó munkahelyeken, a gazdaság 

stratégiai ágazatainak állami irányításán, 

az oktatás valamennyi szintjéhez való 

egyetemes és ingyenes hozzáférésen, 

valamint az innováció előmozdításán és 

közkinccsé tételén alapuló fenntartható 

gazdasági növekedés révén lehet 

fellendíteni; 

Or. en 
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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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. üdvözli az államháztartás terén elért 

javulást, különösen az államháztartási 

hiányok mérséklődését és az adósságok 

GDP-hez viszonyított arányának fokozatos 

csökkenését az EU-ban és az 

euróövezetben; megjegyzi azonban, hogy 

az államadósság aránya továbbra is nő 

olyan országokban, amelyeknek alacsony 

nominális GDP-növekedéssel és alacsony 

inflációval kell szembenézniük, és hogy 

kilenc tagállam esetében továbbra is 

túlzottdeficit-eljárás van folyamatban; 

rámutat, hogy számos tagállam korlátozott 

költségvetési mozgástérrel rendelkezik 

ahhoz, hogy meg tudjon birkózni az 

esetleges újabb gazdasági 

megrázkódtatásokkal, és hogy ezért a 

költségvetési konszolidáció növekedés 

hátráltatása nélküli támogatása érdekében 

fontolóra kell venni az erősebb európai 

koordinációt; 

2. üdvözli az államháztartás terén elért 

javulást, különösen az államháztartási 

hiányok mérséklődését és az adósságok 

GDP-hez viszonyított arányának fokozatos 

csökkenését az EU-ban és az 

euróövezetben; megjegyzi azonban, hogy 

az államadósság aránya továbbra is nő 

olyan országokban, amelyeknek alacsony 

nominális GDP-növekedéssel és alacsony 

inflációval kell szembenézniük, és hogy 

kilenc tagállam esetében továbbra is 

túlzottdeficit-eljárás van folyamatban; 

rámutat, hogy számos tagállam korlátozott 

költségvetési mozgástérrel rendelkezik 

ahhoz, hogy meg tudjon birkózni az 

esetleges újabb gazdasági 

megrázkódtatásokkal, és hogy ezért a 

költségvetési konszolidáció növekedés 

hátráltatása nélküli támogatása érdekében 

fontolóra kell venni az erősebb európai 

koordinációt; kéri továbbá a mennyiségi 

lazítás bevezetéséről szóló terv készítését 

ezen tagállamok számára, a növekedést 

ösztönző eszközként, gazdaságpolitikai 

előfeltételek nélkül; 

Or. en 
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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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. megállapítja, hogy az Európai Unió 

globális versenyképessége továbbra is 

fontos cél, ugyanakkor kiemeli a 

strukturális reformok, a kutatás és 

fejlesztésbe történő beruházás, az 

erőforrás-hatékonyság, a termelékenységet 

fokozó innováció és a makrogazdasági 

egyensúlyhiány csökkentése fontosságát; 

ugyanakkor úgy véli, hogy a romló globális 

kilátások megkövetelik a hazai kereslet 

megerősítését az európai gazdaság 

ellenállóbbá tétele érdekében; 
aggodalmának ad hangot különösen a 

globális kereslet lehetséges csökkenése 

miatt; 

3. megállapítja, hogy az Európai Unió 

globális versenyképessége továbbra is 

fontos cél, ugyanakkor kiemeli a kutatás és 

fejlesztésbe történő beruházás, az 

erőforrás-hatékonyság, a termelékenységet 

fokozó innováció és a makrogazdasági 

egyensúlyhiány csökkentése fontosságát; 

ugyanakkor úgy véli, hogy a romló globális 

kilátások megkövetelik a hazai kereslet 

megerősítését, különösen a megszorító 

politikák következtében kiesett keresetek 

visszaállítása révén, valamint az 

újraelosztást elősegítő és progresszív 

adórendszerek révén,  az európai 

gazdaság ellenállóbbá tétele érdekében; 

aggodalmának ad hangot különösen a 

globális kereslet lehetséges csökkenése 

miatt; 

Or. en 
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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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. további erőfeszítésekre szólít fel az 

élénkülés támogatása, a legjobban 

teljesítők felé történő konvergencia 

elősegítése és a makrogazdasági 

egyensúlyhiányok korrigálása érdekében, 

többek között a termelékenység 

növelésével és a beruházások 

fellendítésével; 

5. további erőfeszítésekre szólít fel az 

élénkülés támogatása, a legjobban 

teljesítők felé történő konvergencia 

elősegítése és a makrogazdasági 

egyensúlyhiányok korrigálása érdekében, 

többek között fiskális mozgástér teremtése 

révén, valamint további források 

biztosítása révén a beruházásokra és a a 

holisztikus szociális fejlesztés céljaira, 

amelyek elősegítik a minőségi és 

biztonságos foglalkoztatást és a jóléti 

állam erősödését;  

Or. en 
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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 
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Spinelli, Patrick Le Hyaric 
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Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. kéri, hogy az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapot (ESBA) megbízatásával 

összhangban maximális hatékonysággal 

használják ki a máskülönben 

finanszírozás nélkül maradó stratégiai 

projektek támogatására; felszólítja a 

tagállamokat és az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapot, hogy az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platform és a 

Beruházási Projektek Európai Portálja 

segítségével szorosan vonják be a helyi és 

regionális hatóságokat a tervezett projektek 

és beruházási platformok kidolgozásába; 

hangsúlyozza továbbá az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap és az európai 

strukturális és beruházási alapok közötti 

szinergiák elérésének fontosságát; 

8. sajnálja, hogy 2015-ben az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap asszimetrikus 

módon került végrehajtásra, és nem 

használták fel a stratégiai projektek és 

közberuházások támogatásának 

maximalizálására, különösen a 

megszorítások által, valamint a 

háztartások és a vállalkozások szintjén 

felmerülő likviditási nehézségek által 

leginkább érintett országokban, továbbá a 

növekedés, a munkahelyteremtés és a 

társadalmi és gazdasági kohézió ennek 

megfelelő előmozdítására; alapvető 

fontosságúnak tartja olyan beruházási 

modellek létrehozását, amelyek 

megfelelnek a szorosabb társadalmi és 

területi kohézió sürgető 

szükségességének; felszólítja a 

tagállamokat és az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapot, hogy az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platform és a 

Beruházási Projektek Európai Portálja 

segítségével szorosan vonják be a helyi és 

regionális hatóságokat a tervezett projektek 

és beruházási platformok kidolgozásába; 

hangsúlyozza továbbá az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap és az európai 
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strukturális és beruházási alapok közötti 

szinergiák elérésének fontosságát; 

Or. en 
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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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  13a. elítéli, hogy az eddig végrehajtott és 

javasolt strukturális reformok a gazdaság 

stratégiai ágazataiban (energia, 

közlekedés, távközlés és bankszektor) 

működő, állami kézben lévő vállalatok 

liberalizálását és privatizálását, a 

munkaerőpiac rugalmasabbá tételét és a 

munkavállalói jogok felszámolását, 

valamint a szociális támogatásokra, az 

egészségügyre és az oktatásra fordított 

állami kiadások csökkentését és a szociális 

jogok ebből következő megnyirbálását 

helyezik a középpontba; 

Or. en 
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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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. sürgeti, hogy tegyenek további 

lépéseket a munkahelyteremtés 

előmozdítása érdekében, egy kevésbé 

szegmentált és ellenállóképes 

munkaerőpiac létrehozásával; kiemeli a 

fenntartható és hatékony jóléti rendszerek 

fontosságát; emlékeztet arra, hogy a 

nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának 

fontos tényezője a magas foglalkoztatási 

ráta biztosítása; 

16. sürgeti, hogy tegyenek további 

lépéseket a munkahelyteremtés 

előmozdítása érdekében, teljes 

összhangban a munkakörülmények 

szabályozási keretével, valamint az ILO-

egyezményeknek és ajánlásoknak 

megfelelően; kiemeli a fenntartható és 

hatékony jóléti rendszerek fontosságát; 

emlékeztet arra, hogy a nyugdíjrendszerek 

fenntarthatóságának fontos tényezője a 

magas foglalkoztatási ráta biztosítása; 

Or. en 

 

 


