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23.2.2016 A8-0030/31 

Predlog spremembe  31 

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, 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 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva k večji davčni razbremenitvi 

dela, o kateri naj se odloča na nacionalni 

ravni, pri čemer je treba zagotoviti 

vzdržnost sistemov socialnega varstva; 

18. poziva, da je treba razširiti davčno 

osnovo, da bi se obdavčitev bolj pošteno 

razdelila med delom in kapitalom in da bi 

odpravili sedanjo davčno neenakost med 

malimi in srednjimi ter velikimi podjetji 

ter znatno popravili razmerje med 

neposrednimi davki in posrednimi davki 

znotraj davčnega sistema in tako dosegli 

večjo pravičnost; zato poziva k večji 

davčni razbremenitvi dela in obremenitvi 

dobičkov podjetij, dohodkov iz kapitala, 

premoženja in kapitalskih dobičkov ter 

resnično progresivne davčne sisteme 

držav članic; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Predlog spremembe  32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 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 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. ponovno poudarja, da bi potrebovali 

odgovorne fiskalne politike, usmerjene v 

rast, ki bi zagotavljale vzdržnost dolgov ter 

upoštevale gospodarski cikel in naložbene 

vrzeli, hkrati pa spoštovale socialne 

pravice državljanov; opozarja, da zelo 

visoka zadolženost nekaterih držav članic 

pomeni znatno tveganje v primeru 

morebitnih novih pretresov v euroobmočju; 

poudarja, da bo treba v državah z visokim 

deležem javnega dolga v BDP okrepiti 

prizadevanja za povečanje odpornosti 

javnih financ in spodbujanje rasti, da se bo 

javni dolg začel trajno manjšati; 

20. ponovno poudarja, da bi potrebovali 

odgovorne fiskalne politike, usmerjene v 

rast, ki bi zagotavljale vzdržnost dolgov, 

upoštevale gospodarski cikel in naložbene 

vrzeli ter omogočale fiskalni manevrski 

prostor, da bi zaščitili socialne pravice 

državljanov; opozarja, da zelo visoka 

zadolženost nekaterih držav članic pomeni 

znatno tveganje v primeru morebitnih 

novih pretresov v euroobmočju; poudarja, 

da bo treba v državah z visokim deležem 

javnega dolga v BDP okrepiti prizadevanja 

za povečanje odpornosti javnih financ prek 

rasti in ustvarjanja delovnih mest, da se 

bo javni dolg začel trajno manjšati; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/33 

Predlog spremembe  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 Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli, Miguel 

Urbán Crespo, 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 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. zahteva politike, ki spodbujajo rast in 

spoštujejo socialne pravice; opozarja, da 

zelo visoke stopnje zadolženosti v 

nekaterih državah članicah lahko 

pomenijo tveganje v primeru nadaljnjih 

pretresov v euroobmočju; zato poziva k 

prestrukturiranju dolgov v teh državah, da 

bi javni in zasebni dolg zmanjšali na 

vzdržno raven; opozarja na katastrofalne 

učinke varčevalnih politik, v okviru 

katerih strategije fiskalne konsolidacije 

ogrožajo javne naložbe, socialne funkcije 

države in gospodarsko rast; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/34 

Predlog spremembe  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 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 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja pri izvajanju pakta o stabilnosti 

in rasti, pa tudi pri polni uporabi 

obstoječih določb o prožnosti v skladu s 

sporočilom Komisije z dne 13. januarja 

2015 (COM(2015)0012), med drugim za 

spodbujanje večjih naložbenih in 

strukturnih reform ter obravnavo 

varnostnih groženj in pritoka beguncev; 

21. vztraja, da je nujno treba razveljaviti 

pakt o stabilnosti in rasti; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/35 

Predlog spremembe  35 

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

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 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poudarja, da je euroobmočje zaradi 

svoje visoke stopnje soodvisnosti in 

enotnosti svoje monetarne politike 

gospodarska enota, v kateri je treba 

spodbujati približevanje najuspešnejšim 

državam in ga podpirati z večjim 

usklajevanjem nacionalnih politik; 

poudarja pomen okrepljenega ukrepanja 

vseh nacionalnih vlad, da v svojih državah 

članicah izvedejo potrebne gospodarske 

reforme in naložbe za zmanjšanje 

makroekonomskih neravnotežij in 

preprečevanje negativnih učinkov 

prelivanja nacionalnih politik na druge 

države članice; zato poziva k poglobljeni 

oceni teh makroekonomskih neravnotežij 

in učinkov prelivanja, ki bi dopolnila oceno 

o ranljivosti posameznih držav in oceno 

makroekonomskega dialoga; vztraja pri 

popolni skladnosti priporočil za 

euroobmočje in priporočil za posamezne 

države; 

25. poudarja, da je euroobmočje zaradi 

svoje visoke stopnje soodvisnosti in 

enotnosti svoje monetarne politike 

gospodarska enota, v kateri je treba 

spodbujati približevanje in ga podpirati z 

večjim usklajevanjem nacionalnih politik; 

poudarja pomen okrepljenega ukrepanja 

vseh nacionalnih vlad, da v svojih državah 

članicah izvedejo potrebne gospodarske 

reforme in naložbe za zmanjšanje 

makroekonomskih neravnotežij in 

preprečevanje negativnih učinkov 

prelivanja nacionalnih politik na druge 

države članice, zlasti s stalnimi presežki 

tekočega računa plačilne bilance; zato 

poziva k poglobljeni oceni teh 

makroekonomskih neravnotežij in učinkov 

prelivanja, ki bi dopolnila oceno o 

ranljivosti posameznih držav in oceno 

makroekonomskega dialoga; vztraja pri 

popolni skladnosti priporočil za 

euroobmočje in priporočil za posamezne 

države; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Predlog spremembe  36 

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

López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli 

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 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. ugotavlja, da je visok presežek na 

tekočem računu euroobmočja sicer 

dobrodošel znak njegove zunanje 

konkurenčnosti, vendar njegova trenutna 

raven tudi kaže na pomanjkanje domačih 

naložb, kar ima škodljiv učinek na rast in 

zaposlovanje; meni, da bi bilo okrepljeno 

domače povpraševanje ustreznejše za 

trajnostno rast euroobmočja, ustreznejše pa 

bi bilo tudi z globalnega vidika; se zaveda, 

da je presežek na tekočem računu v 

nekaterih državah članicah povezan s 

pozitivnimi učinki prelivanja v celotni 

verigi dodane vrednosti, ki lahko na 

različne načine koristijo nekaterim 

drugim državam članicam; priznava tudi 

vlogo, ki jo ima enotna valuta, ker 

pomaga bolj konkurenčnim državam 

ohraniti visoke presežke do preostalega 

sveta; pozdravlja ugotovitve zimske 

napovedi Komisije za 2016, po kateri je 

gospodarsko rast v nekaterih državah 

članicah v letu 2015 poganjalo zlasti 

domače povpraševanje; meni, da je 

pomembno, da države članice z višjimi 

presežki na tekočih računih plačilne 

bilance še naprej krepijo domače 

povpraševanje v lastno in splošno korist; 

hkrati poziva manj konkurenčne države 

članice, naj učinkovito izvedejo strukturne 

28. je zaskrbljen zaradi visokega presežka 

na tekočem računu euroobmočja, ki kaže 

na pomanjkanje domačih naložb, kar ima 

škodljiv učinek na rast in zaposlovanje; 

meni, da bi bilo okrepljeno domače 

povpraševanje ustreznejše za trajnostno 

rast euroobmočja, ustreznejše pa bi bilo 

tudi z globalnega vidika; priznava tudi 

vlogo, ki jo ima enotna valuta, ker 

pomaga bolj konkurenčnim državam 

ohraniti visoke presežke do preostalega 

sveta; poudarja, da politike iskanja koristi 

v škodo drugih, ki se zanašajo na visoke 

presežke na tekočem računu, in rast na 

podlagi izvoza, kot jih izvajajo Kitajska ali 

Nemčija, škodujejo globalnemu 

gospodarstvu in niso primerne za 

euroobmočje; pozdravlja ugotovitve 

zimske napovedi Komisije za 2016, po 

kateri je gospodarsko rast v nekaterih 

državah članicah v letu 2015 poganjalo 

zlasti domače povpraševanje; meni, da je 

pomembno, da države članice z višjimi 

presežki na tekočih računih plačilne 

bilance krepijo domače povpraševanje v 

lastno in splošno korist; hkrati poziva manj 

konkurenčne države članice, naj izvedejo 

kakovostne naložbe za posodobitev 

njihovih gospodarstev in vzpostavitev 

trajnostnega poslovnega okolja za 
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reforme in kakovostne naložbe za 

posodobitev njihovih gospodarstev in 

vzpostavitev trajnostnega poslovnega 

okolja za dolgoročne naložbe v skladu s 

strategijo Evropa 2020; meni, da je to 

najboljši način za zmanjšanje 

makroekonomskih neravnotežij znotraj 

držav članic, za razliko od notranje 

devalvacije, ki slabi povpraševanje in 

upočasnjuje gospodarsko rast v 

euroobmočju; 

dolgoročne naložbe; meni, da je to 

najboljši način za zmanjšanje 

makroekonomskih neravnotežij znotraj 

držav članic, za razliko od notranje 

devalvacije, ki slabi povpraševanje in 

upočasnjuje gospodarsko rast v 

euroobmočju; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Predlog spremembe  37 

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

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

Podnaslov (pred odstavkom 33) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Učinkovitejši evropski semester z 

okrepljeno demokratično odgovornostjo 

Preklic evropskega semestra 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Predlog spremembe  38 

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

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

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. obžaluje slabo izvajanje priporočil za 

posamezne države ter meni, da je treba za 

boljše izvajanje bolje opredeliti jasno 

izražene prednostne naloge na evropski 

ravni in razširiti odkrito javno razpravo, 

politično pripravljenost in zavezanost na 

nacionalni ravni, saj bodo poročila tako 

pridobila večji pomen in spodbudila 

nacionalno odgovornost; v zvezi s tem 

pozdravlja obiske članov Komisije v 

državah članicah z namenom razprav o 

procesu evropskega semestra in 

dokumentih, povezanih z njim;  

33. meni, da so priporočila za posamezne 

države očiten napad na demokratično in 

suvereno odločanje ljudi in delavcev držav 

članic o prihodnosti svoje države; v zvezi s 

tem obžaluje lažno zaskrbljenost zaradi 

demokratične odgovornosti in 

legitimnosti, medtem ko je dejanski cilj 

povečanje ravni izvajanja priporočil za 

posamezne države; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/39 

Predlog spremembe  39 

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

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

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. poziva k vzpostavitvi ustreznega 

ravnovesja med izdajanjem priporočil za 

posamezne države, ki so osredotočena na 

ključne prednostne naloge, in 

zagotavljanjem, da ta priporočila 

obravnavajo vse ključne izzive, tudi 

potrebo, da se prepreči ponovna dolžniška 

kriza in da se povečajo konkurenčnost, 

rast in zaposlovanje, ob upoštevanju ciljev 

strategije Evropa 2020; 

34. poziva k preklicu evropskega semestra, 

vključno s priporočili za posamezne 

države, poročilom o mehanizmu 

opozarjanja in letnemu pregledu rasti, ter 

k razveljavitvi šesterčka, dvojčka, Pakta za 

stabilnost in rast, Pogodbe o stabilnosti, 

usklajevanju in upravljanju in strategije 

Evropa 2020; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/40 

Predlog spremembe  40 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marie-Christine 

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

(Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva 

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 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. opozarja, kako pomembno je, da 

nacionalni parlamenti razpravljajo o 

poročilih in priporočilih za posamezne 

države ter glasujejo o nacionalnih 

programih reform in nacionalnih 

konvergenčnih programih ali programih za 

stabilnost; poziva države članice, naj 

strukturirano vključijo socialne partnerje, 

lokalne in regionalne organe ter druge 

pomembne deležnike in izkoristijo hitro 

objavo poročil za posamezne države; 

opozarja na nenadomestljivost socialnih 

partnerjev pri določanju plač in ključno 

vlogo, ki bi jo morali imeti v širših 

gospodarskih razpravah, zlasti v zvezi s 

spodbujanjem produktivnosti; poziva tudi k 

tesnejšemu sodelovanju nacionalnih 

parlamentov z Evropskim parlamentom; 

37. opozarja, kako pomembno je, da 

nacionalni parlamenti razpravljajo o 

poročilih in priporočilih za posamezne 

države ter glasujejo o nacionalnih 

programih reform in nacionalnih 

konvergenčnih programih ali programih za 

stabilnost; poziva države članice, naj 

strukturirano vključijo socialne partnerje, 

lokalne in regionalne organe ter druge 

pomembne deležnike in izkoristijo hitro 

objavo poročil za posamezne države; 

opozarja na nenadomestljivost socialnih 

partnerjev pri določanju plač in ključno 

vlogo, ki bi jo morali imeti v širših 

gospodarskih razpravah, zlasti v zvezi s 

spodbujanjem produktivnosti; poziva tudi k 

tesnejšemu sodelovanju nacionalnih 

parlamentov z Evropskim parlamentom; je 

odločen okrepiti svojo vlogo pri nadzoru 

izvajanja programov prilagajanja in pri 

zagotavljanju ustreznega poročanja ter 

pristnega in odprtega dialoga z vsemi 

udeleženimi stranmi; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/41 

Predlog spremembe  41 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marie-Christine 

Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, 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 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. poziva Komisijo, naj izvede pregled 

večletnega finančnega okvira, kot je bilo 

dogovorjeno junija 2013 v okviru 

političnega dogovora med Parlamentom, 

Komisijo in Svetom; poudarja, da so 

finančne in humanitarne krize, ki so 

prizadele EU v obdobju 2009−2014, 

razkrile neustreznost sedanjega večletnega 

finančnega okvira; poudarja tudi, da je 

treba izvesti temeljito reformo finančnega 

načrtovanja EU ter pri tem ustrezno 

upoštevati cilje, financiranje in trajanje 

instrumentov, ki so na voljo. 

45. poziva Komisijo, naj izvede pregled 

večletnega finančnega okvira, kot je bilo 

dogovorjeno junija 2013 v okviru 

političnega dogovora med Parlamentom, 

Komisijo in Svetom; poudarja, da so 

finančne in humanitarne krize, ki so 

prizadele EU v obdobju 2009−2014, 

razkrile neustreznost sedanjega večletnega 

finančnega okvira; poziva EU in države 

članice, naj se končno zavežejo dejanskim 

konvergenčnim politikam, in sicer na 

podlagi napredka ter zaščite in 

spodbujanja potenciala posamezne 

države, ustvarjanja delovnih mest, 

trajnostne uporabe naravnih virov in 

varstva okolja, da bi dosegli gospodarsko 

rast s socialno kohezijo ter zmanjšali 

razvojno vrzel med državami članicami, 

pa tudi, da bi zmanjšali obstoječe 

ekonomske, socialne in regionalne 

razlike; poudarja tudi, da je treba izvesti 

temeljito reformo finančnega načrtovanja 

EU ter pri tem ustrezno upoštevati cilje, 

financiranje in trajanje instrumentov, ki so 

na voljo. 
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