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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2016 A8-0309/12 

Módosítás  12 

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

Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2a. megismétli, hogy a szociális mutatók 

bevezetése, a politikák új alappilléreinek 

kiépítése vagy a humánusabb 

szándéknyilatkozatok nem változtatnak az 

európai szemeszter keretében 

szorgalmazott politikák megszorító, 

föderalista és antidemokratikus jellegén; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2016 A8-0309/13 

Módosítás  13 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2b. meggyőződése, hogy a gazdasági 

növekedésnek pozitív társadalmi hatást 

kell kifejtenie olyan hatékony 

újraelosztási politikák révén, amelyek 

ellensúlyozzák az elmúlt években egyre 

súlyosbodó egyenlőtlenségeket; ismételten 

hangsúlyozza, hogy hatékony 

kompenzációs mechanizmusokra van 

szükség ahhoz, hogy kezelni lehessen a 

magánszektor adósságát és a tartósan 

fennálló és rendszerszintű 

makrogazdasági egyensúlyhiányt az 

Unióban; kéri a Stabilitási és Növekedési 

Paktum hatályon kívül helyezését, mivel 

az fékezi az állami beruházásokat, 

minthogy nyilvánvaló, hogy az állami 

beruházások fokozása révén a 

költségvetési mozgástérrel rendelkező 

országok voltak a legellenállóbbak a 

válsággal és a szociális mutatók 

romlásával szemben; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/14 

Módosítás  14 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. úgy véli, hogy az országspecifikus 

ajánlások egyértelműen sértik a 

tagállamok lakosságának és 

munkavállalóinak az országuk jövőjével 

kapcsolatos szuverén és demokratikus 

döntéseit; rámutat, hogy az 

országspecifikus ajánlások valójában azt 

mutatják, hogy a gazdasági kormányzás 

mechanizmusai keretében a tagállamokra 

kényszerített politikák elfojtják a 

beruházási és fejlesztési kapacitásokat; 

támogatja, hogy a tagállamok továbbra is 

részesítsék előnyben a valamennyi 

gazdaság számára létfontosságú és ezáltal 

minden ország potenciális fejlődése 

szempontjából alapvető szerepet játszó 

termelő ágazatokkal kapcsolatos sürgős 

intézkedések végrehajtását; beruházási 

politikák létrehozását szorgalmazza, és 

kéri az állami projektek előmozdítását, a 

mikro-, kis- és középvállalkozások, a 

szövetkezetek és a helyi önkormányzatok 

támogatását, valamint a közösségi 

pénzeszközök megerősítését és e célokra 

való átirányítását; kitart amellett, hogy 

ezeknek az intézkedéseknek elő kell 

mozdítaniuk a kollektív szerződésre, a 

munkavállalók védelmére, a bérszintek 

helyreállítására és a bizonytalan 

foglalkoztatással szembeni küzdelemre 
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épülő munkahelyek számának 

növekedését; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/15 

Módosítás  15 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 4a. rámutat arra, hogy az európai 

szemeszterben megkövetelt strukturális 

reformok és prociklikus költségvetési 

megszorítások jelentősen hozzájárultak a 

szociális és gazdasági válsághoz; 

hangsúlyozza, hogy az uniós intézmények 

által szorgalmazott megszorítások 

következtében általánosan nőtt a 

szegények aránya (125 millió a 28 tagú 

Unióban), fokozódtak az 

egyenlőtlenségek, leértékelődtek a bérek, 

nőtt a munkanélküliség és a bizonytalan 

foglalkoztatás, támadások érték a 

munkavállalók jogait, továbbá 

közszolgáltatásokat építettek le és 

privatizáltak, különösen az egészségügy és 

az oktatás területén; 

Or. en 



 

AM\1107755HU.doc  PE589.740v01-00 
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21.10.2016 A8-0309/16 

Módosítás  16 

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

Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 9a. kéri az európai szemeszter 

megszüntetését és egy kormányközi 

konferencia összehívását a szerződések 

visszafordíthatóságának intézményesítése, 

a költségvetési stabilitásról szóló szerződés 

azonnali felfüggesztése és hatályon kívül 

helyezése, valamint a Lisszaboni 

Szerződés hatályon kívül helyezése 

céljából; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2016 A8-0309/17 

Módosítás  17 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10a. sürgeti az uniós intézményeket, hogy 

kezdjék el és támogassák a 

legsúlyosabban eladósodott országok 

államadósságai újratárgyalásának (az 

összegekre, fizetési határidőkre és 

kamatokra kitérő) folyamatát, az 

adósságszintek és éves költségek jelentős 

mértékű csökkentésének céljával a 

fenntarthatóság helyreállítása érdekében, 

ezáltal összeegyeztethetővé téve az 

adósságszolgálatot az érintett országok 

gazdasági és társadalmi fejlődésével; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2016 A8-0309/18 

Módosítás  18 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10b. felszólít arra, hogy haladéktalanul 

vessenek véget az úgynevezett egyetértési 

megállapodásoknak és az ezek miatt 

foganatosított kontraproduktív és 

társadalmilag rendkívül káros megszorító 

és neoliberális politikáknak; vészhelyzeti 

tervek kidolgozását kéri azon országok 

gazdaságának támogatására, amelyekben 

a trojka fellépésére került sor, hogy 

pénzügyi forrásokat lehessen nyújtani és 

biztosítani lehessen a szükséges 

kivételeket az egységes piac és a közös 

politikák működése tekintetében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2016 A8-0309/19 

Módosítás  19 

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

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10c. kéri, hogy jöjjenek létre támogatási 

programok arra az esetre, ha valamely 

tagállamok (felismerve, hogy a GMU-ban 

való részvételük fenntarthatatlan és 

elviselhetetlen) az euróövezetből való 

kilépésükről szeretnének tárgyalni, és úgy 

véli, hogy az ilyen programoknak 

kompenzálniuk kellene mindazt a 

szociális és gazdasági kárt, amelyet a 

szóban forgó tagállamok az egységes 

fizetőeszköz bevezetésével elszenvedtek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2016 A8-0309/20 

Módosítás  20 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 11a. ajánlja, hogy hozzanak sürgős 

intézkedéseket a minden gazdaság 

számára létfontosságú és ezáltal az egyes 

országok potenciális fejlődése 

szempontjából alapvető szerepet játszó 

termelő ágazatok megsegítésére; kéri az 

állami projektek előmozdítását, a mikro-, 

kis- és középvállalkozások, a szövetkezetek 

és a helyi önkormányzatok támogatását, 

valamint a közösségi pénzeszközök 

megerősítését és e célokra való 

átirányítását; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2016 A8-0309/21 

Módosítás  21 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 13a. nagyon sajnálja, hogy Portugáliát és 

Spanyolországot jelenleg zsarolják, illetve 

ennek következtében büntetéssorozattal 

fenyegetik, ez pedig elviselhetetlen 

instabilitáshoz vezet, amely nem 

egyeztethető össze a gazdasági növekedés 

újraélesztésének, valamint a két országot 

sújtó szociális válság leküzdésének 

szükségességével; ezért kéri a fenti 

folyamat és a vele járó mechanizmus 

azonnali megállítását; kitart amellett, 

hogy az európai intézményeknek 

tiszteletben kell tartaniuk az egyes 

tagállamok nemzeti szuverenitását és a 

polgárok által a fejlődés, a növekedés és a 

társadalmi kohézió felé történő 

elmozdulás érdekében hozott döntéseket, 

valamint azt, hogy egyetlen országot sem 

szabad megbüntetni amiatt, hogy állami 

beruházási tervek vagy újraelosztó fiskális 

és progresszív adópolitikák révén növeli a 

gazdaságát; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/22 

Módosítás  22 

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

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 13b. mélységesen elutasítja azt a 

makrogazdasági feltételrendszert, amellyel 

a kohéziós politika az EU gazdasági 

kormányzásának alá van rendelve; 

hangsúlyozza, hogy a regionális politika a 

gazdasági és társadalmi kohézió 

előmozdításának fontos eszköze, minthogy 

alapvető célja a regionális 

egyenlőtlenségek csökkentése – különösen 

a legszegényebb és legkülsőbb régiók 

esetében –, a valódi konvergencia 

előmozdítása, továbbá a növekedés és a 

foglalkoztatás ösztönzése; fenntartja 

nézetét, hogy a kohéziós politikát nem 

szabad a pénzügyi büntetés eszközeként 

alkalmazni, ha egy régió vagy tagállam 

elutasítja a dereguláció és a privatizálás 

politikáját. 

Or. en 

 

 


