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23.2.2016 A8-0030/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

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

Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, 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 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. požaduje väčší presun daňového 

zaťaženia z práce, o čom sa má 

rozhodovať na vnútroštátnej úrovni, 

pri súčasnom zabezpečení udržateľnosti 

systémov sociálnej ochrany; 

18. žiada o rozšírenie základu dane, ktoré 

by umožnilo spravodlivejšie rozdelenie 

zdanenia medzi prácu a kapitál, pričom 

cieľom je aj odstránenie existujúcej 

daňovej nerovnosti medzi MSP a veľkými 

spoločnosťami a výrazné zvýšenie pomeru 

medzi priamymi a nepriamymi daňami v 

rámci daňových systémov, čo má za cieľ 

dosiahnutie väčšej spravodlivosti; 
požaduje teda, aby sa daňové zaťaženie 

príjmov z práce výraznejšie presunulo na 

zisky podnikov, kapitálové príjmy, 

bohatstvo a kapitálové zisky a žiada o to, 

aby daňové systémy členských štátov boli 

skutočne progresívne; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, 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 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína potrebu zodpovedných 

fiškálnych politík zameraných na rast, 

zabezpečujúcich udržateľnosť dlhu a 

zohľadňujúcich hospodársky cyklus a 

nedostatok investícií a ktoré zároveň 

rešpektujú sociálne práva občanov; 

pripomína, že veľmi vysoká zadlženosť 

niektorých členských štátov predstavuje 

značné riziko v prípade možných budúcich 

otrasov v eurozóne; zdôrazňuje, že snahy o 

zvýšenie odolnosti verejných financií a 

posilnenie rastu bude potrebné zintenzívniť 

v krajinách s vysokým pomerom dlhu 

k HDP s cieľom uviesť ich na udržateľnú 

klesajúcu tendenciu; 

20. pripomína potrebu zodpovedných 

fiškálnych politík zameraných na rast, 

zabezpečujúcich udržateľnosť dlhu a 

zohľadňujúcich hospodársky cyklus a 

nedostatok investícií a umožňujúcich 

manévrovací fiškálny priestor s cieľom 

chrániť sociálne práva občanov; 

pripomína, že veľmi vysoká zadlženosť 

niektorých členských štátov predstavuje 

značné riziko v prípade možných budúcich 

otrasov v eurozóne; zdôrazňuje, že snahy o 

zvýšenie odolnosti verejných financií 

prostredníctvom rastu a vytvárania 

pracovných miest bude potrebné 

zintenzívniť v krajinách s vysokým 

pomerom dlhu k HDP s cieľom uviesť ich 

na udržateľnú klesajúcu tendenciu; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia 

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 

Crespo, 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 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. žiada o prijatie politík podporujúcich 

rast, ktoré rešpektujú sociálne práva; 

poukazuje na riziko, ku ktorému môže 

viesť veľmi vysoká zadlženosť niektorých 

členských štátov v prípade ďalších otrasov 

v eurozóne; žiada preto o 

reštrukturalizáciu dlhu v týchto krajinách 

s cieľom znížiť verejné a súkromné 

zadlženie na udržateľnú úroveň; 

upozorňuje na katastrofálne dôsledky 

politík úsporných opatrení, ktorými 

stratégie rozpočtovej konsolidácie ohrozili 

verejné investície, sociálne funkcie štátu a 

hospodársky rast; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. trvá na vykonávaní Paktu stability a 

rastu pri plnom využití existujúcich 

doložiek flexibility v súlade s oznámením 

Komisie z 13. januára 2015 

(COM(2015)0012), aby sa okrem iného 

podporili väčšie investície a štrukturálne 

reformy a aby sa riešili bezpečnostné 

hrozby a prílev utečencov; 

21. trvá na naliehavej potrebe zrušiť Pakt 

stability a rastu; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 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, João Pimenta Lopes 

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 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. zdôrazňuje, že vzhľadom na vysokú 

úroveň vzájomnej závislosti a jednotnosť 

svojej menovej politiky je eurozóna 

hospodársky subjekt, v ktorom musí byť 

priblíženie k najvýkonnejším aktérom 
presadzované a podporované 

prostredníctvom lepšej koordinácie 

vnútroštátnych politík; zdôrazňuje 

dôležitosť zlepšených opatrení zo strany 

všetkých národných vlád smerom k 

zavedeniu hospodárskych reforiem a 

investícií v členských štátoch, ktoré sú 

potrebné na zníženie makroekonomických 

nerovnováh a zabránenie negatívnym 

účinkom presahovania vnútroštátnych 

politík do iných členských štátov; žiada 

preto dôkladné posúdenie týchto 

makroekonomických nerovnováh a 

účinkov presahovania, ktoré by doplnilo 

posúdenie slabých stránok každej krajiny a 

makroekonomický dialóg; trvá na plnej 

koherentnosti medzi odporúčaniami pre 

eurozónu a odporúčaniami pre jednotlivé 

krajiny; 

25. zdôrazňuje, že vzhľadom na vysokú 

úroveň vzájomnej závislosti a jednotnosť 

svojej menovej politiky je eurozóna 

hospodársky subjekt, v ktorom musí byť 

konvergencia presadzovaná a 

podporovaná prostredníctvom lepšej 

koordinácie vnútroštátnych politík; 

zdôrazňuje dôležitosť zlepšených opatrení 

zo strany všetkých národných vlád smerom 

k zavedeniu hospodárskych reforiem a 

investícií v členských štátoch, ktoré sú 

potrebné na zníženie makroekonomických 

nerovnováh a zabránenie negatívnym 

účinkom presahovania vnútroštátnych 

politík do iných členských štátov, najmä 

prostredníctvom pretrvávajúceho prebytku 

bežného účtu; žiada preto dôkladné 

posúdenie týchto makroekonomických 

nerovnováh a účinkov presahovania, ktoré 

by doplnilo posúdenie slabých stránok 

každej krajiny a makroekonomický dialóg; 

trvá na plnej koherentnosti medzi 

odporúčaniami pre eurozónu a 

odporúčaniami pre jednotlivé krajiny; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma 

López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli 

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 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. konštatuje, že hoci je vysoký prebytok 

bežného účtu eurozóny vítaným znakom 

jej zahraničnej konkurencieschopnosti, 

jeho súčasná úroveň tiež odráža 

nedostatok vnútorných investícií s 

negatívnymi vplyvmi na rast 

a zamestnanosť; zastáva názor, že silnejší 

domáci dopyt by bol výhodnejší z hľadiska 

udržateľného rastu eurozóny, ako aj 

v globálnom kontexte; je si vedomý toho, 

že prebytok bežného účtu niektorých 

členských štátov súvisí s pozitívnym 

účinkom presahovania naprieč 

hodnotovým reťazcom, z čoho môžu 

rôznym spôsobom ťažiť iné členské štáty; 
uznáva zároveň úlohu jednotnej meny pri 

podpore konkurencieschopnejších krajín 

udržať si v porovnaní so zvyškom sveta 

vysoké prebytky; víta zistenie uvedené v 

prognóze Komisie zo zimy 2016, v ktorom 

sa uvádza, že hospodársky rast v 

niektorých členských štátoch v roku 2015 

bol spôsobený najmä domácim dopytom; 

považuje za dôležité, aby členské štáty 

s vysokým prebytkom bežného účtu 

naďalej zvyšovali svoj domáci dopyt vo 

vlastnom aj všeobecnom záujme; zároveň 

vyzýva menej konkurencieschopné členské 

štáty, aby účinne vykonávali štrukturálne 

reformy a vysokokvalitné investície s 

28. vyjadruje znepokojenie nad vysokým 

prebytkom bežného účtu eurozóny, ktorý 

odráža nedostatok vnútorných investícií, čo 

má negatívny vplyv na rast 

a zamestnanosť; zastáva názor, že silnejší 

domáci dopyt by bol výhodnejší z hľadiska 

udržateľného rastu eurozóny, ako aj 

v globálnom kontexte; uznáva zároveň 

úlohu jednotnej meny pri podpore 

konkurencieschopnejších krajín udržať si v 

porovnaní so zvyškom sveta vysoké 

prebytky; zdôrazňuje, že politiky tzv. 

ožobračovania susedov, ktoré sa opierajú 

o vysoké prebytky bežného účtu a rast 

podmienený vývozom, ako ich vykonáva 

Čína a Nemecko, narúšajú globálne 

hospodárstvo a pre eurozónu nie sú 

riešením; víta zistenie uvedené v prognóze 

Komisie zo zimy 2016, v ktorom sa 

uvádza, že hospodársky rast v niektorých 

členských štátoch v roku 2015 bol 

spôsobený najmä domácim dopytom; 

považuje za dôležité, aby členské štáty 

s vysokým prebytkom bežného účtu 

zvyšovali svoj domáci dopyt vo vlastnom 

aj všeobecnom záujme; zároveň vyzýva 

menej konkurencieschopné členské štáty, 

aby vykonávali vysokokvalitné investície s 

cieľom modernizovať svoje hospodárstva a 

vytvoriť udržateľné podnikateľské 
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cieľom modernizovať svoje hospodárstva a 

vytvoriť udržateľné podnikateľské 

prostredie pre dlhodobé investície v súlade 

so stratégiou Európa 2020; považuje to 

najlepší spôsob zníženia 

makroekonomických nerovnováh v 

členských štátoch, v porovnaní s vnútornou 

devalváciou, ktorá znižuje dopyt a 

spomaľuje hospodársky rast v celej 

eurozóne; 

prostredie pre dlhodobé investície; 

považuje to najlepší spôsob zníženia 

makroekonomických nerovnováh v 

členských štátoch, v porovnaní s vnútornou 

devalváciou, ktorá znižuje dopyt a 

spomaľuje hospodársky rast v celej 

eurozóne; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Podnadpis (pred odsekom 33) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Účinnejší Európsky semester 

prostredníctvom väčšej demokratickej 

zodpovednosti 

Zrušenie Európskeho semestra 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatočným vykonávaním odporúčaní 

pre jednotlivé krajiny a je presvedčený, že 

s cieľom zlepšiť ich vykonávanie je 

potrebné lepšie identifikovať jasne 

formulované priority na európskej úrovni, 

ako aj zvýšiť skutočnú verejnú diskusiu, 

politickú vôľu a angažovanosť na 

vnútroštátnej úrovni, čo povedie k vyššej 

relevantnosti a vnútroštátnej 

zodpovednosti; v tejto súvislosti víta 

návštevy členov Komisie v členských 

štátoch, ktorých cieľom je prediskutovať 

proces európskeho semestra a jeho 

dokumenty;  

33. vyjadruje presvedčenie, že 

odporúčania pre jednotlivé krajiny sú 

nehoráznym útokom na zvrchované, 

demokratické rozhodovanie občanov a 

pracujúcich ľudí v členských štátoch v 

súvislosti s budúcnosťou ich krajín; v 

tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad 

falošnými obavami o demokratickú 

zodpovednosť, keď skutočné obavy 

vyvoláva nárast na úrovni vykonávania 

odporúčaní pre jednotlivé krajiny; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. žiada o zachovanie náležitej 

rovnováhy medzi zameraním odporúčaní 

pre jednotlivé krajiny na hlavné priority a 

zabezpečením toho, aby riešili všetky 

kľúčové výzvy vrátane zabránenia 

zopakovaniu krízy štátneho dlhu, ako aj 

potreby zvýšiť konkurencieschopnosť, 

rast a zamestnanosť, pričom sa zohľadnia 

ciele stratégie Európa 2020; 

34. naliehavo žiada o zrušenie európskeho 

semestra vrátane odporúčaní pre 

jednotlivé krajiny, správy o mechanizme 

varovania a ročného prieskumu rastu, a o 

skončenie s balíčkami šiestich a dvoch 

legislatívnych aktov, Paktom stability a 

rastu, so Zmluvou o stabilite, koordinácii 

a správe a so stratégiou Európa 2020; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

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 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. zdôrazňuje význam diskusií v 

národných parlamentoch o správach o 

jednotlivých krajinách a odporúčaniach pre 

jednotlivé krajiny a hlasovaní o národných 

programoch reforiem; vyzýva členské 

štáty, aby štruktúrovaným spôsobom 

zaangažovali sociálnych partnerov, miestne 

a regionálne orgány a ďalšie 

zainteresované strany, pričom využijú 

skoré zverejnenie správ o jednotlivých 

krajinách; zdôrazňuje nenahraditeľná úlohu 

sociálnych partnerov pri tvorbe miezd a 

kľúčovú úlohu, ktorú by mali zohrávať v 

rámci širšieho hospodárskeho dialógu, 

najmä pokiaľ ide o podporu produktivity; 

vyzýva ďalej na užšiu spoluprácu 

národných parlamentov a Európskeho 

parlamentu; 

37. zdôrazňuje význam diskusií v 

národných parlamentoch o správach o 

jednotlivých krajinách a odporúčaniach pre 

jednotlivé krajiny a hlasovaní o národných 

programoch reforiem; vyzýva členské 

štáty, aby štruktúrovaným spôsobom 

zaangažovali sociálnych partnerov, miestne 

a regionálne orgány a ďalšie 

zainteresované strany, pričom využijú 

skoré zverejnenie správ o jednotlivých 

krajinách; zdôrazňuje nenahraditeľná úlohu 

sociálnych partnerov pri tvorbe miezd a 

kľúčovú úlohu, ktorú by mali zohrávať v 

rámci širšieho hospodárskeho dialógu, 

najmä pokiaľ ide o podporu produktivity; 

vyzýva ďalej na užšiu spoluprácu 

národných parlamentov a Európskeho 

parlamentu; vyslovuje odhodlanie posilniť 

svoju úlohu vzhľadom na kontrolu 

vykonávania programov úprav a 

zabezpečenia riadneho podávania správ a 

skutočného a otvoreného dialógu so 

všetkými zúčastnenými stranami; 
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23.2.2016 A8-0030/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, 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 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. žiada Európsku komisiu, aby pristúpila 

k revízii viacročného finančného rámca, 

ako bolo dohodnuté v júni 2013 v rámci 

politickej dohody medzi Parlamentom, 

Komisiou a Radou; poukazuje na 

neadekvátnosť súčasného VFR, ktorá sa 

stala zrejmou v súvislosti s finančnou a 

humanitárnou krízou, ktoré zasiahli 

Európsku úniu medzi rokmi 2009 až 2014; 

zdôrazňuje tiež, že je potrebné vykonať 

zásadnú reformu finančného plánovania 

Únie, v rámci ktorej by sa komplexne 

preskúmali ciele, financovanie a trvanie 

dostupných nástrojov. 

45. žiada Európsku komisiu, aby pristúpila 

k revízii viacročného finančného rámca, 

ako bolo dohodnuté v júni 2013 v rámci 

politickej dohody medzi Parlamentom, 

Komisiou a Radou; poukazuje na 

neadekvátnosť súčasného VFR, ktorá sa 

stala zrejmou v súvislosti s finančnou a 

humanitárnou krízou, ktoré zasiahli 

Európsku úniu medzi rokmi 2009 až 2014; 

vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa 

definitívne zaviazali vykonávať politiky 

skutočnej konvergencie založené na 

sociálnom pokroku a zachovávaní a 

podpore potenciálov jednotlivých krajín, 

vytváraní pracovných miest, udržateľnom 

využívaní prírodných zdrojov a ochrane 

životného prostredia s cieľom dosiahnuť 

ekonomický rast a sociálnu súdržnosť a 

znížiť rozdiely v rozvoji medzi členskými 

štátmi a existujúce hospodárske, sociálne 

a regionálne rozdiely; zdôrazňuje tiež, že 

je potrebné vykonať zásadnú reformu 

finančného plánovania Únie, v rámci ktorej 

by sa komplexne preskúmali ciele, 

financovanie a trvanie dostupných 

nástrojov. 
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