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21.10.2016 A8-0309/12 

Pozměňovací návrh  12 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. opakuje, že zavedení sociálních 

ukazatelů, vytváření nových pilířů na 

podporu politik ani další prohlášení o 

humánních záměrech nemění nic na 

úsporném, federalistickém 

a protidemokratickém charakteru politik 

navrhovaných v rámci evropského 

semestru; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/13 

Pozměňovací návrh  13 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. je přesvědčen, že hospodářský růst by 

měl zaručit pozitivní sociální dopad, a to 

prostřednictvím účinných politik 

přerozdělování, které budou čelit 

zhoršující se nerovnosti pozorované v 

posledních letech; opakuje, že k řešení 

soukromého zadlužení i přetrvávající 

a systematické makroekonomické 

nerovnováhy v EU je třeba zavést účinné 

kompenzační mechanismy; vyzývá ke 

zrušení Paktu o stabilitě a růstu jakožto 

brzdy veřejných investic, neboť je zřejmé, 

že země s manévrovacím prostorem ve 

fiskální oblasti nejlépe odolaly krizi a 

zhoršení sociálních ukazatelů 

prostřednictvím navýšení veřejných 

investic; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/14 

Pozměňovací návrh  14 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. považuje doporučení pro jednotlivé 

země za nehoráznou urážku 

svrchovaného, demokratického 

rozhodování občanů a pracovníků 

členských států o budoucnosti jejich zemí; 

poukazuje na to, že doporučení pro 

jednotlivé země ve skutečnosti ukazují, že 

politika vnucovaná členským státům 

v souvislosti s mechanismy správy 

ekonomických záležitostí vede k utlumení 

investičních schopností i rozvoje; zastává 

názor, že členské státy by měly nadále 

upřednostňovat provádění neodkladných 

opatření týkajících se výrobních odvětví, 

která jsou pro každou ekonomiku životně 

důležitá, a proto hrají klíčovou roli v 

rozvoji potenciálu jednotlivých zemí; 

vyzývá k vytvoření investiční politiky a 

politiky na podporu veřejných projektů a 

na pomoc mikropodnikům, malým a 

středním podnikům, družstvům a místní 

samosprávě, jakož i k navýšení finančních 

prostředků Společenství a jejich 

nasměrování na tyto účely; je přesvědčen, 

že by tato opatření měla podpořit 

zvyšování počtu pracovních míst, a to na 

základě kolektivního vyjednávání, 

ochrany práce, nárůstu mezd a boje proti 

nejistým pracovním podmínkám; 
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Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/15 

Pozměňovací návrh  15 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. poukazuje na to, že strukturální 

reformy a procyklická fiskální úsporná 

opatření, které jsou vyžadovány v rámci 

evropského semestru, výrazně přispěly k 

sociální a hospodářské krizi; zdůrazňuje, 

že důsledkem úsporných opatření 

prosazovaných orgány EU byl všeobecně 

rozšířený nárůst chudoby (125 milionů 

osob v zemích EU-28), nárůst nerovnosti, 

pokles mezd, nezaměstnanost a nejistá 

pracovní místa, útoky na pracovní práva a 

destrukce a privatizace veřejných služeb, 

zejména v oblasti zdravotnictví a školství; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/16 

Pozměňovací návrh  16 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá ke zrušení evropského semestru 

a ke svolání mezivládní konference s 

cílem vytvořit institucionální základ pro 

reverzibilitu smluv, k okamžitému 

pozastavení rozpočtové smlouvy a jejímu 

zrušení, jakož i ke zrušení Lisabonské 

smlouvy; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/17 

Pozměňovací návrh  17 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. naléhavě vyzývá orgány EU, aby 

zahájily a podpořily postup usilující o 

opětovné projednání veřejného dluhu v 

nejvíce zadlužených zemích (zahrnující 

částky, lhůty splatnosti a úrokové sazby) s 

cílem zásadním způsobem snížit úroveň 

zadlužení a roční poplatky, aby bylo 

možné obnovit udržitelnost, a zajistit tak, 

aby obsluha dluhu byla slučitelná s 

hospodářským a sociálním vývojem v 

dotčených zemích; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/18 

Pozměňovací návrh  18 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10b. vyzývá k okamžitému ukončení tzv. 

memorand o porozumění 

a kontraproduktivních a sociálně 

zničujících politik úsporných opatření a 

neoliberálních politik, které tato 

memoranda zavádějí; požaduje vytvoření 

nouzových plánů, které by pomohly 

ekonomikám zemí, na něž se vztahuje 

režim trojky, a které by poskytly finanční 

prostředky a nezbytné výjimky z fungování 

jednotného trhu a společných politik; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21.10.2016 A8-0309/19 

Pozměňovací návrh  19 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10c. vyzývá k vytvoření podpůrných 

programů pro členské státy, pokud si 

budou přát – zjistí-li, že jejich účast v 

hospodářské a měnové unii (HMU) je již 

neudržitelná a neúnosná – vyjednat svůj 

odchod z eurozóny, a domnívá se, že 

takové programy by měly poskytovat 

nezbytné vyrovnání sociálních a 

hospodářských škod, které dotčené země 

mohly utrpět proto, že přijaly jednotnou 

měnu; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/20 

Pozměňovací návrh  20 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. doporučuje, aby byla naléhavě 

přijata opatření na pomoc výrobním 

odvětvím, která jsou nezbytná pro každé 

hospodářství, a hrají proto hlavní úlohu v 

možném vývoji jednotlivých zemí; vyzývá k 

prosazování veřejných projektů a k 

podpoře mikropodniků a malých a 

středních podniků, družstev a místních 

vládních institucí a ke zvýšení unijních 

prostředků a jejich nasměrování tímto 

směrem; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/21 

Pozměňovací návrh  21 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. velmi lituje skutečnosti, že 

Portugalsko a Španělsko čelí vydírání a 

následně hrozbě řady sankcí, což vede k 

neúnosné nestabilitě, která není slučitelná 

s potřebou oživení hospodářského růstu a 

s překonáním sociální krize, kterou tyto 

dvě země procházejí; vyzývá proto, aby 

výše popsaný proces i mechanismy, na 

nichž je založen, byly okamžitě zastaveny; 

trvá na tom, že evropské orgány musí 

respektovat svrchovanost každého 

členského státu a rozhodnutí občanů 

postoupit směrem k rozvoji, růstu a 

sociální soudržnosti, a že by žádná země 

neměla být sankcionována za stimulování 

svého hospodářství, ať už prostřednictvím 

plánů veřejných investic, nebo 

prostřednictvím přerozdělovacích 

fiskálních politik a politik progresivního 

zdanění; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/22 

Pozměňovací návrh  22 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. rozhodně odmítá makroekonomickou 

podmíněnost, při níž politika soudržnosti 

podléhá správě ekonomických záležitostí 

EU; zdůrazňuje, že regionální politika je 

důležitým nástrojem prosazování 

hospodářské a sociální soudržnosti, neboť 

jejími hlavními cíli je snížit rozdíly mezi 

regiony – zejména pokud jde o chudší 

regiony a nejvzdálenější regiony –, 

podpořit reálnou konvergenci a povzbudit 

růst a zaměstnanost; trvá na tom, že by 

politika soudržnosti neměla být využívána 

jako prostředek finančních sankcí, pokud 

region nebo členský stát odmítá politiky 

deregulace a privatizace; 

Or. en 

 

 


