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21.10.2016 A8-0309/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

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

Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. opakovane zdôrazňuje, že zavedenie 

sociálnych ukazovateľov, vybudovanie 

nových oporných pilierov pre politiky či 

prejavy humánnejších zámerov nemenia 

úspornú, federalistickú a nedemokratickú 

povahu politík, ktoré sa presadzujú v 

rámci európskeho semestra; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2b. zastáva názor, že hospodársky rast 

musí zaručiť pozitívny sociálny vplyv 

prostredníctvom účinných redistribučných 

politík, ktorými by sa bojovalo proti 

nerovnostiam zaznamenaným v 

posledných rokoch; pripomína potrebu 

účinných kompenzačných mechanizmov 

na riešenie verejného dlhu a 

pretrvávajúcej systematickej 

makroekonomickej nerovnováhy v EÚ; 

požaduje zrušenie Paktu stability a rastu, 

keďže je brzdou pre verejné investície a je 

zrejmé, že kríze a zhoršovaniu sociálnych 

ukazovateľov lepšie odolali krajiny s 

fiškálnym priestorom, a to 

prostredníctvom zvýšenia verejných 

investícií; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. domnieva sa, 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; upozorňuje na 

to, že odporúčania pre jednotlivé krajiny 

dokazujú, že politiky, ktoré zavádzajú 

členské štáty v rámci mechanizmov správy 

hospodárskych záležitostí, vedú k 

potláčaniu investičných a rozvojových 

možností; zastáva názor, že členské štáty 

musia naďalej dávať prednosť 

vykonávaniu naliehavých opatrení 

týkajúcich sa výrobných sektorov, ktoré 

majú zásadný význam pre všetky 

hospodárstva, a preto hrajú základnú 

úlohu pri potenciálnom rozvoji 

jednotlivých krajín; požaduje 

vypracovanie investičných politík a politík 

na podporu verejných projektov a pomoc 

mikropodnikom, malým a stredným 

podnikom, družstvám a miestnym 

samosprávam a posilnenie a 

nasmerovanie finančných prostriedkov 

Spoločenstva týmto smerom; zastáva 

názor, že tieto opatrenia by mali 

podporovať zvyšovanie počtu pracovných 

miest a zakladať sa na kolektívnych 

zmluvách, ochrane práce, zhodnocovaní 
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miezd a boji proti neistej práci; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. upozorňuje, že štrukturálne reformy a 

procyklické fiškálne obmedzenia 

stanovené v európskom semestri značne 

prispeli k sociálnej a hospodárskej kríze; 

zdôrazňuje, že dôsledkami úsporných 

opatrení presadzovaných inštitúciami EÚ 

boli všeobecné zvýšenie miery chudoby 

(125 miliónov v EÚ-28), zvýšenie 

nerovnosti, znehodnocovanie miezd, 

nezamestnanosť a neistá práca, útoky na 

práva zamestnancov, zničenie a 

privatizácia verejných služieb, najmä v 

oblasti zdravotníctva a vzdelávania; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

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

Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. požaduje zrušenie európskeho 

semestra a zvolanie medzivládnej 

konferencie na účely inštitucionalizácie 

odvolateľnosti zmlúv, okamžitého 

pozastavenia rozpočtovej dohody a jej 

zrušenia, ako aj zrušenia Lisabonskej 

zmluvy; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. naliehavo žiada inštitúcie EÚ, aby 

začali s procesom opätovného 

prerokovania dlhu verejných financií v 

najviac zadlžených krajinách a podporili 

ho (vrátane súm, splátok a úrokových 

sadzieb) s cieľom výrazne znížiť úroveň 

zadlženia a ročné poplatky, aby sa 

obnovila udržateľnosť, čím by sa dlhová 

služba stala kompatibilnou s 

hospodárskym a sociálnym vývojom v 

dotknutých krajinách; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10b. požaduje okamžité zrušenie tzv. 

memoránd o porozumení a 

kontraproduktívnych a sociálne ničivých 

úsporných opatrení a neoliberálnych 

politík, ktoré spôsobujú; požaduje 

vypracovanie núdzových plánov na 

podporu hospodárstiev krajín, ktoré 

fungujú v režime trojky, s cieľom 

poskytnúť finančné zdroje a stanoviť 

potrebné výnimky týkajúce sa fungovania 

jednotného trhu a spoločných politík; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

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

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10c. požaduje vytvorenie podporných 

programov pre členské štáty, ak si želajú, 

uvedomujúc si, že zotrvávanie v HMÚ sa 

pre ne stalo neudržateľným a neúnosným, 

rokovať o svojom vystúpení z eurozóny, a 

domnieva sa, že takéto programy by mali 

poskytovať kompenzáciu za sociálne a 

hospodárske škody, ktoré tieto krajiny 

mohli utrpieť v dôsledku prijatia 

jednotnej meny; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 

(2016/2770(RSP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. odporúča naliehavé prijatie opatrení 

na pomoc výrobným sektorom, ktoré majú 

nenahraditeľný význam pre každé 

hospodárstvo, a hrajú preto zásadnú 

úlohu v možnom rozvoji jednotlivých 

krajín; vyzýva na presadzovanie verejných 

projektov a podporu mikropodnikov 

a malých a stredných a podnikov, 

družstiev a samosprávy a žiada posilnenie 

prostriedkov Únie a ich zameranie týmto 

smerom; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

tým, že Portugalsko a Španielsko sú v 

súčasnosti vydierané a následne sa im 

hrozí sériou sankcií, čo má za následok 

neúnosnú nestabilitu nezlučiteľnú s 

potrebou oživenia hospodárskeho rastu a 

prekonania sociálnej krízy, ktorou tieto 

dve krajiny prechádzajú; žiada preto, aby 

sa tento postup a mechanizmy, ktoré na 

ním stoja, okamžite zastavili; trvá na tom, 

že európske inštitúcie musia rešpektovať 

zvrchovanosť každého členského štátu a 

rozhodnutie ich občanov ísť cestou 

rozvoja, rastu a sociálnej súdržnosti, a že 

žiadna krajina by nemala byť postihovaná 

za to, že oživuje svoje hospodárstvo, či už 

prostredníctvom verejných investičných 

plánov alebo redistribučných fiškálnych 

politík a politík progresívneho 

zdaňovania; 

Or. en 



 

AM\1107755SK.doc  PE589.740v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2016 A8-0309/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

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

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13b. dôrazne odmieta makroekonomickú 

podmienenosť v rámci ktorej politika 

súdržnosti podlieha hospodárskej správe 

EÚ; zdôrazňuje, že regionálna politika je 

dôležitým nástrojom podpory 

hospodárskej a sociálnej súdržnosti, 

keďže jej hlavnými cieľmi sú znižovanie 

rozdielov medzi regiónmi, najmä 

chudobnejšími a najvzdialenejšími 

regiónmi, podpora reálnej konvergencie a 

podnecovanie rastu a zamestnanosti; trvá 

na tom, že politika súdržnosti by sa 

nemala používať ako nástroj finančných 

sankcií, ak región alebo členský štát 

odmieta politiky deregulácie a 

privatizácie; 

Or. en 

 

 


