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23.2.2016 A8-0030/23 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže hospodárske oživenie v 

Európskej únii už prebieha, ale oživenie je 

stále slabé a nerovnomerné medzi 

členskými štátmi a v rámci nich a čiastočne 

je spôsobené prechodnými a vonkajšími 

faktormi vrátane nízkych cien ropy; 

A. keďže hospodárske oživenie v 

Európskej únii už prebieha, ale oživenie je 

stále slabé a nerovnomerné medzi 

členskými štátmi a v rámci nich a čiastočne 

je spôsobené prechodnými faktormi, 

konkrétne značnou stratou príjmov pre 

pracovníkov, ktorá je najmä dôsledkom 

zníženia miezd, nezamestnanosti, zrušenia 

alebo obmedzenia sociálnej podpory 

spôsobeného likvidáciou sociálneho štátu 

a zhoršujúcim sa stavom zdravotníctva 

a vzdelávania, a to pre krátenie verejných 

výdavkov, a vonkajšími faktormi vrátane 

nízkych cien ropy; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/24 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ha. keďže je nevyhnutné skoncovať s 

neoliberálnymi zásadami, ktorými sa 

riadia politiky, ktoré EÚ uplatňuje na 

občanov a pracovníkov členských štátov, a 

keďže len udržateľný hospodársky rast 

založený na dôstojných mzdách, práci s 

príslušnými právami, štátnej kontrole 

strategických odvetví hospodárstva, 

všeobecnom a bezplatnom prístupe 

ku všetkým stupňom vzdelávania a 

podpore a socializácii inovácií umožní 

oživenie hospodárstva a 

konkurencieschopnosti členských štátov; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/25 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. víta zlepšenia vo verejných financiách, 

najmä postupne klesajúci pomer dlhu 

k HDP v prípade EÚ a eurozóny a pokles 

celkových rozpočtových deficitov; 

konštatuje však, že podiel verejného dlhu 

naďalej rastie v niekoľkých členských 

štátoch s nízkym rastom nominálneho HDP 

a nízkou infláciou a že postup 

pri nadmernom deficite stále prebieha 

v súvislosti s deviatimi členskými štátmi; 

poukazuje na to, že mnohé členské štáty 

majú obmedzený fiškálny priestor na 

riešenie možných nových hospodárskych 

šokov, a preto by sa malo uvažovať 

o posilnení európskej koordinácie v záujme 

podpory fiškálnej konsolidácie bez toho, 

aby sa narušil rast; 

2. víta zlepšenia vo verejných financiách, 

najmä postupne klesajúci pomer dlhu 

k HDP v prípade EÚ a eurozóny a pokles 

celkových rozpočtových deficitov; 

konštatuje však, že podiel verejného dlhu 

naďalej rastie v niekoľkých členských 

štátoch s nízkym rastom nominálneho HDP 

a nízkou infláciou a že postup 

pri nadmernom deficite stále prebieha 

v súvislosti s deviatimi členskými štátmi; 

poukazuje na to, že mnohé členské štáty 

majú obmedzený fiškálny priestor na 

riešenie možných nových hospodárskych 

šokov, a preto by sa malo uvažovať 

o posilnení európskej koordinácie v záujme 

podpory fiškálnej konsolidácie bez toho, 

aby sa narušil rast; okrem toho požaduje, 

aby sa pre tieto členské štáty vypracoval 

program kvantitatívneho uvoľňovania, 

ktorý by pôsobil ako nástroj na podporu 

rastu, a to bez podmienenosti 

hospodárskej politiky; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/26 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poznamenáva, že globálna 

konkurencieschopnosť Európskej únie 

zostáva dôležitým cieľom, a upozorňuje na 

význam štrukturálnych reforiem, 

investícií do výskumu a vývoja, 

efektívneho využívania zdrojov, inovácií 

zvyšujúcich produktivitu a znižovania 

makroekonomických nerovnováh; zároveň 

sa domnieva, že zhoršujúce sa globálne 

vyhliadky si tiež vyžadujú posilnenie 

domáceho dopytu, aby sa európske 

hospodárstvo stalo odolnejším; je 

znepokojený najmä možným znížením 

celosvetového dopytu; 

3. poznamenáva, že globálna 

konkurencieschopnosť Európskej únie 

zostáva dôležitým cieľom, a upozorňuje na 

význam investícií do výskumu a vývoja, 

efektívneho využívania zdrojov, inovácií 

zvyšujúcich produktivitu a znižovania 

makroekonomických nerovnováh; zároveň 

sa domnieva, že zhoršujúce sa globálne 

vyhliadky si tiež vyžadujú posilnenie 

domáceho dopytu, najmä obnovením 

príjmov stratených v dôsledku úsporných 

politík a zavedením redistribučných a 

progresívnych daňových režimov, aby sa 

európske hospodárstvo stalo odolnejším; je 

znepokojený najmä možným znížením 

celosvetového dopytu; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/27 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyzýva, aby sa vyvinulo ďalšie úsilie 

s cieľom podporiť oživenie a posilniť 

približovanie sa vo vzťahu k subjektom 

dosahujúcim najlepšie výsledky a napraviť 

makroekonomickú nerovnováhu, a to aj 

zvýšením produktivity a podporou 

investícií; 

5. vyzýva, aby sa vyvinulo ďalšie úsilie 

s cieľom podporiť oživenie a posilniť 

približovanie sa a napraviť 

makroekonomickú nerovnováhu, a to aj 

zabezpečením fiškálneho priestoru na 

manévrovanie a poskytnutím ďalšej 

likvidity na účely investovania 

a holistického sociálneho rozvoja, čo 

uľahčí vytváranie kvalitných a istých 

pracovných miest, a na posilnenie 

sociálneho štátu; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/28 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Európsky fond pre strategické investície 

(EFSI) sa v roku 2015 využíval 

asymetricky a neuplatnil sa na 

maximalizáciu podpory strategických 

projektov a verejných investícií, najmä v 

krajinách najviac postihnutých úspornými 

opatreniami a obmedzeniami likvidity na 

úrovni domácností a podnikov, ani na 

primerané podnietenie rastu, tvorby 

pracovných miest a sociálnej a 

hospodárskej súdržnosti; považuje za 

mimoriadne dôležité vytvoriť investičné 

modely, ktoré budú reakciou na naliehavú 

potrebu posilniť sociálnu a územnú 

súdržnosť; 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 A8-0030/29 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  13a. odsudzuje skutočnosť, že v rámci 

doteraz navrhnutých a zavedených 

štrukturálnych reforiem sa dôraz kládol 

na liberalizáciu a privatizáciu spoločností 

pod verejnou kontrolou v strategických 

hospodárskych odvetviach (energetika, 

doprava, telekomunikácie a 

bankovníctvo), na zaistenie väčšej 

flexibility trhu práce a zrušenie 

pracovných práv, ako aj na zníženie 

verejných výdavkov na sociálne 

zabezpečenie, zdravotníctvo a vzdelávanie 

spojené s príslušným obmedzením 

sociálnych práv; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/30 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 v plnom 

súlade s rámcom týkajúcim sa pracovných 

podmienok a s dohovormi a 

odporúčaniami MOP; 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 

 

 


