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23.2.2016 A8-0030/23 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi ekonomika Europos Sąjungoje 

atsigauna, tačiau labai silpnai ir netolygiai 

tiek pačiose valstybėse narėse, tiek jas 

palyginus tarpusavyje, ir iš dalies ji 

atsigauna dėl laikinų išorės veiksnių, 

įskaitant naftos kainas; 

A. kadangi ekonomika Europos Sąjungoje 

atsigauna, tačiau labai silpnai ir netolygiai 

tiek pačiose valstybėse narėse, tiek jas 

palyginus tarpusavyje, ir iš dalies ji 

atsigauna dėl laikinų veiksnių, ypač dėl 

nemenko darbuotojų mokestinių pajamų 

praradimo, visų pirma dėl darbo 

užmokesčio mažinimo, nedarbo, 

panaikintos arba sumažintos socialinės 

paramos panaikinant gerovės valstybę ir 

blogėjančios padėties sveikatos priežiūros 

ir švietimo sektoriuose dėl viešųjų išlaidų 

mažinimo, ir išorės veiksnių, įskaitant 

žemas naftos kainas; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/24 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ha. kadangi būtina atsisakyti neoliberalių 

principų, reglamentuojančių politiką, 

kurią ES taiko valstybių narių tautoms ir 

darbuotojams, ir kadangi tik tvarus 

ekonomikos augimas, grindžiamas 

deramu darbo užmokesčiu, darbu, kurį 

dirbant užtikrinamos teisės, strateginių 

ekonomikos sektorių valstybės kontrole, 

visuotinėmis ir nevaržomomis 

galimybėmis gauti išsilavinimą visais 

lygmenimis, inovacijų skatinimu ir 

socializacija, sudarys sąlygas skatinti 

valstybių narių ekonomikos augimą ir 

konkurencingumą; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/25 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. palankiai vertina viešųjų finansų 

pagerėjimą, visų pirma ES ir euro zonoje 

palaipsniui mažėjantį skolos ir BVP 

santykį ir mažėjantį nominalų biudžeto 

deficitą; vis dėlto pažymi, kad keliose 

valstybėse narėse valstybės skolos santykis 

toliau auga, o nominaliojo BVP augimas ir 

infliacija žemi, ir kad devyniose valstybėse 

narėse tebevykdoma perviršinio deficito 

procedūra; atkreipia dėmesį į tai, kad 

daugelis valstybių narių turi nedideles 

fiskalines galimybes, kad galėtų įveikti 

galimus naujus ekonomikos sukrėtimus, ir 

kad dėl šios priežasties reikėtų svarstyti 

galimybę užtikrinti tvirtesnį Europos 

lygmens koordinavimą siekiant paremti 

fiskalinį konsolidavimą nepakenkiant 

augimui; 

2. palankiai vertina viešųjų finansų 

pagerėjimą, visų pirma ES ir euro zonoje 

palaipsniui mažėjantį skolos ir BVP 

santykį ir mažėjantį nominalų biudžeto 

deficitą; vis dėlto pažymi, kad keliose 

valstybėse narėse valstybės skolos santykis 

toliau auga, o nominaliojo BVP augimas ir 

infliacija žemi, ir kad devyniose valstybėse 

narėse tebevykdoma perviršinio deficito 

procedūra; atkreipia dėmesį į tai, kad 

daugelis valstybių narių turi nedideles 

fiskalines galimybes, kad galėtų įveikti 

galimus naujus ekonomikos sukrėtimus, ir 

kad dėl šios priežasties reikėtų svarstyti 

galimybę užtikrinti tvirtesnį Europos 

lygmens koordinavimą siekiant paremti 

fiskalinį konsolidavimą nepakenkiant 

augimui; be to, ragina netaikant 

ekonominės politikos sąlygų kaip 

ekonomikos augimo skatinimo priemonę 

toms valstybėms narėms numatyti 

kiekybinio palengvinimo planą; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/26 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 

Sąjungos konkurencingumas pasaulyje 

tebėra svarbus uždavinys ir kad svarbu 

vykdyti struktūrines reformas, investuoti į 

mokslinius tyrimus ir plėtrą, užtikrinti 

efektyvų išteklių naudojimą, plėtoti 

produktyvumą didinančias inovacijas ir 

mažinti makroekonominius disbalansus; 

taip pat mano, kad blogėjančios pasaulinės 

perspektyvos verčia didinti vidaus paklausą 

siekiant užtikrinti didesnį Europos 

ekonomikos atsparumą; yra ypač 

susirūpinęs dėl galimo pasaulinės 

paklausos lėtėjimo; 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 

Sąjungos konkurencingumas pasaulyje 

tebėra svarbus uždavinys ir kad svarbu 

investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, 

užtikrinti efektyvų išteklių naudojimą, 

plėtoti produktyvumą didinančias 

inovacijas ir mažinti makroekonominius 

disbalansus; taip pat mano, kad 

blogėjančios pasaulinės perspektyvos 

verčia didinti vidaus paklausą, visų pirma 

atkuriant dėl griežto taupymo politikos 

prarastas pajamas ir įgyvendinant 

perskirstymo ir progresinių mokesčių 

režimus, siekiant užtikrinti didesnį Europos 

ekonomikos atsparumą; yra ypač 

susirūpinęs dėl galimo pasaulinės 

paklausos lėtėjimo; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/27 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 

remti atsigavimą, skatinti konvergenciją 

lygiuojantis į geriausių rezultatų 

pasiekusias šalis ir ištaisyti 

makroekonominius disbalansus, be kita ko, 

didinant produktyvumą ir skatinant 

investicijas; 

5. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 

remti atsigavimą, skatinti konvergenciją 

lygiuojantis į geriausių rezultatų 

pasiekusias šalis ir ištaisyti 

makroekonominius disbalansus, be kita ko, 

suteikiant fiskalinio manevravimo 

galimybių ir teikiant papildomų likvidžių 

lėšų investicijoms ir holistinio socialinio 

vystymosi tikslais, kurie padėtų užtikrinti 

kokybę ir saugų užimtumą, taip pat 

stiprinant gerovės valstybę; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/28 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. ragina kuo geriau panaudoti Europos 

strateginių investicijų fondą (ESIF) 

siekiant remti strateginius projektus, 

kuriems negalima kitaip gauti 

finansavimo, atsižvelgiant į jo įgaliojimus; 

ragina valstybes nares ir ESIF priemonę, 

padedant Europos investavimo konsultacijų 

centrui ir Europos investicinių projektų 

portalui, aktyviai įtraukti vietos ir regionų 

valdžios institucijas į projektų portalų ir 

investicijų platformų kūrimą; taip pat 

pabrėžia, kad svarbu užtikrinti ESIF ir 

Europos struktūrinių ir investicijų fondų 

sinergiją; 

8. apgailestauja, kad 2015 m. Europos 

strateginių investicijų fondas (ESIF) buvo 

įgyvendinamas asimetriškai ir 

nenaudojamas siekiant maksimaliai 

padidinti paramą strateginiams 

projektams ir viešosioms investicijoms, 

ypač šalyse, kurios labiausiai nukentėjo 

nuo griežto taupymo ir likvidumo 

apribojimų namų ūkių ir įmonių 

lygmeniu, ir atitinkamai skatinti 

ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą 

ir ekonominę bei socialinę sanglaudą; 

mano, kad itin svarbu nustatyti 

investavimo modelius, kurie patenkintų 

neatidėliotiną poreikį užtikrinti didesnę 

socialinę ir teritorinę sanglaudą; ragina 

valstybes nares ir ESIF priemonę, padedant 

Europos investavimo konsultacijų centrui 

ir Europos investicinių projektų portalui, 

aktyviai įtraukti vietos ir regionų valdžios 

institucijas į projektų portalų ir investicijų 

platformų kūrimą; taip pat pabrėžia, kad 

svarbu užtikrinti ESIF ir Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų sinergiją; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/29 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 13a. smerkia tai, kad iki šiol įgyvendintose 

ir pasiūlytose struktūrinėse reformose 

daugiausia dėmesio buvo skiriama 

valstybės kontroliuojamų įmonių 

liberalizavimui ir privatizavimui 

strategiškai svarbiuose ekonomikos 

sektoriuose (energetikos, transporto, 

telekomunikacijų ir bankininkystės), 

didesniam darbo rinkos lankstumui ir 

darbo teisių panaikinimui, socialinei 

apsaugai, sveikatos priežiūrai ir švietimui 

skiriamų viešųjų išlaidų mažinimui, 

atitinkamai mažinant socialines teises; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/30 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. primygtinai ragina imtis tolesnių 

veiksmų, kuriais būtų skatinama kurti 

kokybiškas darbo vietas ir atsparias darbo 

rinkas, kurių segmentacija būtų mažesnė; 

pabrėžia tvarių ir efektyvių socialinės 

apsaugos sistemų svarbą; primena, kad 

pensijų sistemų tvarumo išsaugojimas yra 

svarbus veiksnys norint užtikrinti aukštą 

užimtumo lygį; 

16. primygtinai ragina imtis tolesnių 

veiksmų, kuriais būtų skatinama kurti 

kokybiškas darbo vietas, visapusiškai 

laikantis darbo sąlygų sistemos ir pagal 

TDO konvencijas ir rekomendacijas; 

pabrėžia tvarių ir efektyvių socialinės 

apsaugos sistemų svarbą; primena, kad 

pensijų sistemų tvarumo išsaugojimas yra 

svarbus veiksnys norint užtikrinti aukštą 

užimtumo lygį; 

Or. en 

 

 


