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23.2.2016 A8-0030/23 

Predlog spremembe  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Marie-Christine 

Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara 

Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je gospodarsko okrevanje v 

Evropski uniji v teku, vendar je med 

državami članicami in znotraj njih šibko in 

neenakomerno in deloma odvisno od 

začasnih in zunanjih dejavnikov, vključno 

z nizko ceno nafte; 

A. ker je gospodarsko okrevanje v 

Evropski uniji v teku, vendar je med 

državami članicami in znotraj njih šibko in 

neenakomerno in deloma odvisno od 

začasnih dejavnikov, zlasti znatne izgube 

prihodkov za delavce, predvsem zaradi 

znižanja plač, brezposelnosti, odprave ali 

zmanjšanja socialne podpore zaradi 

krčenja socialne države ter vse slabšega 

stanja v zdravstvenem in izobraževalnem 

sektorju zaradi zmanjšanja javne porabe, 

in zunanjih dejavnikov, vključno z nizko 

ceno nafte; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/24 

Predlog spremembe  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 Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ha. ker je nujno treba prekiniti z 

neoliberalnimi načeli, ki so značilna za 

politiko, ki jo EU vsiljuje narodom in 

delavcem držav članic, in ker bo le 

trajnostna gospodarska rast, ki bo 

temeljila na dostojnih plačah, delavskih 

pravicah, državnem nadzoru strateških 

gospodarskih panog, splošnem in 

brezplačnem dostopu do vseh ravni 

izobraževanja ter spodbujanju in 

socializaciji inovacij omogočila 

spodbujanje gospodarstva in 

konkurenčnosti držav članic; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/25 

Predlog spremembe  25 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Curzio Maltese, Matt 

Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. pozdravlja izboljšave v javnih financah, 

zlasti postopno zmanjševanje deleža 

javnega dolga v BDP v EU in euroobmočju 

ter zmanjšanje nominalnega proračunskega 

primanjkljaja; ugotavlja pa, da v nekaterih 

državah članicah, ki imajo nizko 

nominalno rast BDP in nizko inflacijo, 

delež javnega dolga še vedno narašča in da 

postopek v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem še vedno poteka v devetih 

državah članicah; poudarja, da imajo 

številne države članice omejen fiskalni 

manevrski prostor za spopadanje z 

morebitnimi novimi gospodarskimi pretresi 

in da bi bilo treba zato razmisliti o 

tesnejšem evropskem usklajevanju, s 

katerim bi podprli fiskalno konsolidacijo 

brez oviranja rasti; 

2. pozdravlja izboljšave v javnih financah, 

zlasti postopno zmanjševanje deleža 

javnega dolga v BDP v EU in euroobmočju 

ter zmanjšanje nominalnega proračunskega 

primanjkljaja; ugotavlja pa, da v nekaterih 

državah članicah, ki imajo nizko 

nominalno rast BDP in nizko inflacijo, 

delež javnega dolga še vedno narašča in da 

postopek v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem še vedno poteka v devetih 

državah članicah; poudarja, da imajo 

številne države članice omejen fiskalni 

manevrski prostor za spopadanje z 

morebitnimi novimi gospodarskimi pretresi 

in da bi bilo treba zato razmisliti o 

tesnejšem evropskem usklajevanju, s 

katerim bi podprli fiskalno konsolidacijo 

brez oviranja rasti; poleg tega poziva, naj 

se za te države članice zagotovi načrt 

kvantitativnega sproščanja kot orodja za 

spodbujanje rasti brez pogojevanja na 

področju gospodarske politike; 

Or. en 



 

AM\1087296SL.doc  PE576.637v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

23.2.2016 A8-0030/26 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da svetovna konkurenčnost 

Evropske unije ostaja pomemben cilj in 

opozarja na pomen strukturnih reform, 

naložb v raziskave in razvoj, učinkovito 

rabo virov, inovacij, ki povečujejo 

produktivnost, in zmanjšanje 

makroekonomskih neravnotežij; hkrati 

meni, da je treba zaradi vse slabših 

svetovnih obetov okrepiti domače 

povpraševanje, da bi evropsko 

gospodarstvo postalo odpornejše; je 

zaskrbljen zlasti zaradi morebitne 

upočasnitve svetovnega povpraševanja; 

3. ugotavlja, da svetovna konkurenčnost 

Evropske unije ostaja pomemben cilj in 

opozarja na pomen naložb v raziskave in 

razvoj, učinkovito rabo virov, inovacij, ki 

povečujejo produktivnost, in zmanjšanje 

makroekonomskih neravnotežij; hkrati 

meni, da je treba zaradi vse slabših 

svetovnih obetov okrepiti domače 

povpraševanje, zlasti s ponovno 

vzpostavitvijo prihodkov, izgubljenih 

zaradi varčevalnih ukrepov, ter s 

prerazporeditvenimi in progresivnimi 

davčnimi sistemi, da bi evropsko 

gospodarstvo postalo odpornejše; je 

zaskrbljen zlasti zaradi morebitne 

upočasnitve svetovnega povpraševanja; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/27 

Predlog spremembe  27 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Fabio De Masi, Marie-

Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia 

Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva k nadaljnjim prizadevanjem v 

podporo okrevanju, pospeševanju 

konvergence k najboljšim državam in 

odpravljanju makroekonomskih 

neravnotežij, tudi s povečanjem 

produktivnosti in spodbujanjem naložb; 

5. poziva k nadaljnjim prizadevanjem v 

podporo okrevanju, pospeševanju 

konvergence k najboljšim državam in 

odpravljanju makroekonomskih 

neravnotežij, tudi z zagotavljanjem 

fiskalnega manevrskega prostora in 

dodatnih sredstev za naložbe in celostni 

socialni razvoj, ki bo olajšal kakovostno in 

varno zaposlovanje, in krepitvijo socialne 

države; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/28 

Predlog spremembe  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-

Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia 

Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

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. obžaluje, da je bil Evropski sklad za 

strateške naložbe (EFSI) leta 2015 izveden 

asimetrično in ni bil uporabljen za 

zagotovitev čim večje podpore strateškim 

projektom in javnim naložbam, zlasti v 

državah, ki so jih varčevalne in 

likvidnostne omejitve najbolj prizadele na 

ravni gospodinjstev in podjetij, ter za 

ustrezno spodbujanje rasti, ustvarjanje 

delovnih mest ter socialne in ekonomske 

kohezije; meni, da je bistveno vzpostaviti 

naložbene modele, da bi uresničili nujno 

potrebno krepitev socialne in teritorialne 

kohezije; 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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23.2.2016 A8-0030/29 

Predlog spremembe  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 

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara 

Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  13a. obsoja, da je bil pri doslej izvedenih 

in predlaganih strukturnih reformah 

poudarek na liberalizaciji in privatizaciji 

podjetij v strateških gospodarskih 

panogah (energetika, prevoz, 

telekomunikacije in bančništvo), ki so v 

javni lasti, na večji prožnosti trga dela in 

odpravi delavskih pravic ter na 

zmanjšanju javne porabe za socialno 

pomoč, zdravstvo in izobraževanje, kar 

pomeni zmanjšanje socialnih pravic; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/30 

Predlog spremembe  30 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Rina Ronja Kari, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka 

Kuneva, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le 

Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

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 ob popolnem upoštevanju 

okvira o delovnem času in v skladu s 

konvencijami in priporočili Mednarodne 

organizacije dela; poudarja pomen 

vzdržnih in učinkovitih sistemov 

socialnega varstva; opozarja, da je 

zagotovitev visoke stopnje zaposlenosti 

pomemben dejavnik za ohranitev vzdržnih 

pokojninskih sistemov; 

Or. en 

 

 


