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16.10.2020 A9-0193/4

Predlog spremembe 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0193/2020
Joachim Schuster
Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020
(2020/2078(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja sklepe Evropskega 
sveta, v katerih predlaga evropski načrt za 
okrevanje in instrument Next Generation 
EU21, ki vključujeta 750 milijard EUR, 
izdajo obveznic s strani Komisije in nove 
lastne vire; vendar želi spomniti, da je 
Parlament pozval k veliko večji naložbeni 
spodbudi za premagovanje pandemije 
covida-19, ter priznava, da so potrebni 
dodatni ukrepi, da bi preprečili velike 
gospodarske in socialne razlike in dosegli 
dolgoročne socialne in okoljske cilje EU;

8. pozdravlja sklepe Evropskega 
sveta, v katerih predlaga evropski načrt za 
okrevanje in instrument Next Generation 
EU21, ki vključujeta 750 milijard EUR, 
izdajo obveznic s strani Komisije in nove 
lastne vire; vendar želi spomniti, da je 
Parlament pozval k veliko večji naložbeni 
spodbudi za premagovanje pandemije 
covida-19, ter priznava, da so potrebni 
dodatni ukrepi, da bi preprečili velike 
gospodarske in socialne razlike in dosegli 
dolgoročne socialne in okoljske cilje EU; 
ugotavlja, da se bo v okviru načrta Next 
Generation EU dolg Komisije v višini 750 
milijard EUR odplačeval v skladu z eno 
od treh možnosti, pri čemer se je 
predsednica Komisije zavzela za možnost, 
da bi EU v prihodnje pridobila nove lastne 
vire, kot so digitalni davek, davek na meji 
na ogljik, razširitev sistema trgovanja z 
emisijami in davek na velike 
multinacionalne družbe; je zaskrbljen, da 
bo zbiranje večje količine novih lastnih 
virov težavno brez spremembe pogodb, s 
katero bi odpravili odločanje s soglasjem 
glede obdavčevanja v Svetu, zaradi 
katerega je bilo veliko progresivnih 
predlogov o obdavčevanju neuspešnih ali 
pa so zastali zaradi nasprotovanja držav 
članic, ki jih je Parlament v preteklosti 
označil za davčne oaze; je resno 
zaskrbljen, da bosta drugi dve možnosti 
odplačevanja dolga povečali dolg držav 
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članic in da se bo denar odplačeval prek 
prihodnjih proračunov EU, in sicer prek 
večjih prispevkov držav članic ali pa z 
zmanjšanjem financiranja za programe, 
kar pomeni, da bodo sredstva za okrevanje 
ali povečala nacionalni dolg držav članic 
ali pa znižala raven sredstev in storitev, 
katerih koristi uživajo njihovi državljani;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/sl/meet
ings/european-council/2020/07/17-21/

21 https://www.consilium.europa.eu/sl/meet
ings/european-council/2020/07/17-21/
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16.10.2020 A9-0193/5

Predlog spremembe 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0193/2020
Joachim Schuster
Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020
(2020/2078(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se zavzema za proticiklično 
fiskalno politiko v EU in njenih državah 
članicah, za zmanjšanje deleža javnega 
dolga v BDP in za to, da bi bili v obdobju 
gospodarske rasti EU nacionalni proračuni 
uravnoteženi ali imeli manjši presežek, saj 
bi se tako lahko učinkovito odzvali na 
prihodnje izzive in zagotovili stabilnost 
euroobmočja; hkrati pa Komisijo in Svet 
poziva, naj v odzivu na gospodarsko krizo 
ne ponovita napak iz preteklosti; 

19. se zavzema za proticiklično 
fiskalno politiko v EU in njenih državah 
članicah, za zmanjšanje deleža javnega 
dolga v BDP in za to, da bi bili v obdobju 
gospodarske rasti EU nacionalni proračuni 
uravnoteženi ali imeli manjši presežek, saj 
bi se tako lahko učinkovito odzvali na 
prihodnje izzive in zagotovili stabilnost 
euroobmočja; hkrati pa Komisijo in Svet 
poziva, naj v odzivu na gospodarsko krizo 
ne ponovita napak iz preteklosti; je 
zaskrbljen, da se Komisija kljub močni 
kritiki glede metodologije in ugotovitev 
teorije o ekspanzivnih varčevalnih 
ukrepih že od leta 2009 močno zanaša 
nanjo; ugotavlja, da ogromno nasprotnih 
dokazov kaže, da varčevalni ukrepi redno 
vodijo v nižjo rast BDP, večjo 
brezposelnost in zmanjšano 
povpraševanje; je seznanjen z 
ugotovitvami glavnega gospodarstvenika 
Mednarodnega denarnega sklada iz leta 
2013, da se za vsak dolar, ki so ga vlade 
rezale iz proračuna, gospodarska 
proizvodnja zmanjša za 1,5 USD; poziva 
institucije EU in nosilce odločitev, naj 
priznajo dokaze o tem, da ima zmanjšanje 
javne porabe negativen učinek na 
gospodarstvo, in zavrnejo ta pristop pri 
okrevanju po omejevalnih ukrepih zaradi 
pandemije;
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16.10.2020 A9-0193/6

Predlog spremembe 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0193/2020
Joachim Schuster
Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020
(2020/2078(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. izraža zaskrbljenost glede velikega, 
vendar ne enakomernega, negativnega 
učinka krize zaradi covida-19 na 
javnofinančni primanjkljaj in zasebni dolg 
povsod v euroobmočju in EU – zlasti pa v 
državah članicah, v katerih je bila raven 
javnega dolga že pred gospodarskim 
upadom zaradi pandemije visoka –, zaradi 
česar se še povečujejo težave držav članic, 
ki jih je pandemija hudo prizadela in/ali so 
bile že pred tem globoko zadolžene; poziva 
k rešitvi, s katero bi zagotovili vzdržnost 
javnega zadolževanja; glede na to meni, da 
je izdajanje obveznic Evropske komisije 
pomemben korak v sedanji krizi;

20. izraža zaskrbljenost glede velikega, 
vendar ne enakomernega, negativnega 
učinka krize zaradi covida-19 na 
javnofinančni primanjkljaj in zasebni dolg 
povsod v euroobmočju in EU – zlasti pa v 
državah članicah, v katerih je bila raven 
javnega dolga že pred gospodarskim 
upadom zaradi pandemije visoka –, zaradi 
česar se še povečujejo težave držav članic, 
ki jih je pandemija hudo prizadela in/ali so 
bile že pred tem globoko zadolžene; poziva 
k rešitvi, s katero bi zagotovili vzdržnost 
javnega zadolževanja; meni, da bo zato 
potrebna ali uvedba skupnih obveznic, 
oblikovanih tako, da bodo vladam 
omogočile porabo v odziv na zdravstvene 
in gospodarske krize, ki jih je povzročil 
koronavirus, na način, ki ne povečuje 
njihovega državnega dolga sedaj ali v 
prihodnosti ter pri katerem so stroški 
posojil sorazmerno nizki, ali pa, kar je 
bolj zaželena možnost, odpis javnega 
dolga, ki ga je ECB kupila v okviru 
programa PEPP, glede na prebivalca, da 
bi neposredno financirali porabo, 
povezano s pandemijo;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/7

Predlog spremembe 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0193/2020
Joachim Schuster
Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020
(2020/2078(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bi morali z revizijo okvira 
fiskalne in ekonomske politike EU v zvezi 
s pripravo priporočil za posamezne države 
poiskati prilagojene rešitve, pri katerih bi 
upoštevali različne potrebe držav članic; 
poziva k uvedbi pravil, na podlagi katerih 
se bodo države lahko z davčno politiko po 
lastni presoji odzvale na šoke v 
kratkoročnem obdobju ter v skladu s 
fiskalnimi pravili v realnem in razumnem 
času zmanjšale visoke deleže javnega 
dolga, hkrati pa bodo omogočila zadostno 
raven javnih naložb, vzdržno davčno 
politiko in stabilne javnofinančne prihodke, 
pa tudi dolgoročno posodobitev in krepitev 
javne infrastrukture;

21. meni, da bi morali z revizijo okvira 
fiskalne in ekonomske politike EU v zvezi 
s pripravo priporočil za posamezne države 
poiskati prilagojene rešitve, pri katerih bi 
upoštevali različne potrebe držav članic; 
poziva k uvedbi pravil, na podlagi katerih 
se bodo države lahko z davčno politiko po 
lastni presoji odzvale na šoke v 
kratkoročnem obdobju ter v skladu s 
fiskalnimi pravili v realnem in razumnem 
času zmanjšale visoke deleže javnega 
dolga, hkrati pa bodo omogočila zadostno 
raven javnih naložb, vzdržno davčno 
politiko in stabilne javnofinančne prihodke, 
pa tudi dolgoročno posodobitev in krepitev 
javne infrastrukture; poziva Komisijo in 
Svet, naj se ne zatečeta znova k politikam 
varčevanja, ki so se izvajale v odziv na 
svetovno finančno krizo in državno 
dolžniško krizo; ugotavlja, da so te 
politike zapisane v pravilih Pakta za 
stabilnost in rast ter v prvem in drugem 
svežnju o ekonomskem upravljanju, ter da 
bodo za odmik od tega okvira potrebne 
obsežne zakonodajne spremembe;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/8

Predlog spremembe 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0193/2020
Joachim Schuster
Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020
(2020/2078(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. zavrača predlagano vlogo 
evropskega semestra v načrtu za 
okrevanje; ugotavlja, da priporočila za 
posamezne države, ki jih je Komisija 
izdala v okviru Pakta za stabilnost in rast 
ter postopka v zvezi z makroekonomskimi 
neravnotežji od leta 2011, vsebujejo stalne 
zahteve po zmanjšanju javne porabe, ter 
ugotavlja, da je Komisija posebej 
izpostavila pokojnine, zagotavljanje 
zdravstvenega varstva, rast plač, varnost 
delovnega mesta in denarno nadomestilo 
za brezposelnost kot tarče rezov; meni, da 
morajo institucije EU opustiti tovrstne 
prednostne naloge politike; poziva k 
ločitvi postopka evropskega semestra od 
načrta za okrevanje;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/9

Predlog spremembe 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0193/2020
Joachim Schuster
Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020
(2020/2078(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. podpira napoved Komisije o 
pregledu in v skladu z njegovim izidom 
prilagoditvi evropskega semestra, da bi ga 
preoblikovali v orodje za usklajevanje 
ukrepov za okrevanje. ugotavlja, da bi 
moral proces evropskega semestra 
zagotoviti delovanje procesa gospodarske 
uprave EU, ki temelji na usklajevanju 
proračunske in ekonomske politike, ter po 
potrebi upoštevati cilje socialne in 
okoljske politike; je prepričan, da mora to 
vključevati boljše usklajevanje ukrepov, ki 
zadevajo državno pomoč in davčne 
politike, fiskalno in socialno politiko ter 
politike, ki urejajo delovna razmerja, da se 
prepreči nelojalna konkurenca med 
državami članicami;

25. podpira napoved Komisije o 
pregledu in v skladu z njegovim izidom 
prilagoditvi evropskega semestra, da bi ga 
preoblikovali v orodje za usklajevanje 
ukrepov za okrevanje; ugotavlja, da bi 
moral proces evropskega semestra 
upoštevati cilje socialne in okoljske 
politike, kjer je to ustrezno; je prepričan, 
da mora to vključevati boljše usklajevanje 
ukrepov, ki zadevajo državno pomoč in 
davčne politike, fiskalno in socialno 
politiko ter politike, ki urejajo delovna 
razmerja, da se prepreči nelojalna 
konkurenca med državami članicami; je 
zaskrbljen, ker so se od uvedbe 
evropskega semestra leta 2011 posebni 
ukrepi politike, ki jih Komisija zahteva v 
priporočilih za posamezne države, 
osredotočali na omejitev rasti plač, dvig 
upokojitvene starosti, privatizacijo 
državnih podjetij, zmanjševanje javne 
porabe za zagotavljanje zdravstvenega 
varstva, spodbujanje daljšega delovnega 
časa ter zmanjševanje varnosti delovnih 
mest in sredstev za socialne storitve, vse to 
pa je prispevalo k zmanjševanju 
zmogljivosti držav, institucij in 
posameznikov za odziv na izbruh 
pandemije covida-19; ugotavlja, da je 
Komisija v okviru postopka evropskega 
semestra močno prekoračila svoja 
pooblastila na področju javnih politik, ki 
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so na podlagi Pogodbe o delovanju 
Evropske unije zakonsko v pristojnosti 
držav članic, kot so pokojnine in 
zagotavljanje zdravstvenega varstva;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/10

Predlog spremembe 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0193/2020
Joachim Schuster
Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020
(2020/2078(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo in Svet, naj v 
postopku pregleda makroekonomskega 
okvira priznata, da so bili prevladujoči 
gospodarski pogoji v EU leta 1990 
bistveno drugačni od današnjih; 
ugotavlja, da so leta 1997 obrestne mere 
za dolgoročna vladna posojila znašale 
približno 5 %, delež javnega dolga v BDP 
se je gibal med 65 % in 70 %, mediana 
javnega dolga med prvotnimi 11 
članicami je znašala približno 60 % BDP, 
predvidena rast BDP je bila 3 % na leto, 
predvidena stopanja inflacije pa 2 %; 
ugotavlja, da bi na podlagi teh 
gospodarskih pogojev morale države 
članice omejiti svoj proračunski 
primanjkljaj na 3 % BDP, da bi ohranile 
delež javnega dolga v BDP na ali pod 
60 %; vztraja, da morajo novi cilji, če 
bodo dogovorjeni v okviru prihodnjega 
makrofinančnega okvira, odražati sedanje 
gospodarsko stanje in biti usmerjeni v 
podnebne kazalnike in kazalnike blaginje 
in ne v poljubne cilje glede dolga in 
primanjkljaja;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/11

Predlog spremembe 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0193/2020
Joachim Schuster
Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020
(2020/2078(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva Komisijo, naj preuči nove 
politike, ki so jih predlagale mednarodne 
institucije in ki podpirajo in prispevajo 
sredstva za pravičen prehod, s katerim 
bomo ublažili socialno-ekonomske učinke 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo in spodbujali trajnostno rast, 
pa tudi poskušali zmanjšati ogromne 
stroške, povezane z okrevanjem po 
pandemiji, in konsolidirati javne finance 
držav članic; poziva voditelje EU in 
Komisijo, naj sprejmejo pogumne 
odločitve, da bi čim prej uvedli košarico 
novih virov lastnih sredstev, v katero bi 
vključili prihodke na podlagi politik EU, ki 
spodbujajo izvajanje varstva okolja ter 
oblikovanje pravičnega, trajnostnega in 
konkurenčnega enotnega trga, ter s katero 
bi omogočili odplačilo posojil v okviru 
evropskega instrumenta za okrevanje (Next 
Generation EU) že v naslednjem večletnem 
finančnem okviru; opozarja, da je treba ta 
lastna sredstva zagotoviti čim prej, 
najpozneje pa leta 2021, in da morajo biti 
stalna; v zvezi s tem opozarja na stališče 
Parlamenta v zakonodajni resoluciji z dne 
16. septembra 2020 o osnutku sklepa Sveta 
o sistemu virov lastnih sredstev Evropske 
unije, v katerem so uvedene nove 
kategorije virov lastnih sredstev25;

34. poziva Komisijo, naj preuči nove 
politike, ki so jih predlagale mednarodne 
institucije in ki podpirajo in prispevajo 
sredstva za pravičen prehod, s katerim 
bomo ublažili socialno-ekonomske učinke 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo in spodbujali trajnostno rast, 
pa tudi poskušali zmanjšati ogromne 
stroške, povezane z okrevanjem po 
pandemiji, in konsolidirati javne finance 
držav članic; poziva voditelje EU in 
Komisijo, naj sprejmejo pogumne 
odločitve, da bi čim prej uvedli košarico 
novih virov lastnih sredstev, v katero bi 
vključili prihodke na podlagi politik EU, ki 
spodbujajo izvajanje varstva okolja ter 
oblikovanje pravičnega, trajnostnega in 
konkurenčnega enotnega trga, ter s katero 
bi omogočili odplačilo posojil v okviru 
evropskega instrumenta za okrevanje (Next 
Generation EU) že v naslednjem večletnem 
finančnem okviru; opozarja, da je treba ta 
lastna sredstva zagotoviti čim prej, 
najpozneje pa leta 2021, in da morajo biti 
stalna; v zvezi s tem opozarja na stališče 
Parlamenta v zakonodajni resoluciji z dne 
16. septembra 2020 o osnutku sklepa Sveta 
o sistemu virov lastnih sredstev Evropske 
unije, v katerem so uvedene nove 
kategorije virov lastnih sredstev25; poziva 
nemško predsedovanje Svetu, naj doseže 
hiter napredek pri dogovoru o davku EU 
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na finančne transakcije, ki mora 
vključevati davek na posle z izvedenim 
finančnim instrumentom, ter naj 
nemudoma začne pripravo digitalnega 
davka na ravni EU za tehnološke 
velikane, saj ni napredka pri pogovorih na 
ravni Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj;

_______________ _______________
25 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0220. 25 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0220.
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