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21. 10. 2015 A8-0307/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je znepokojen přetrváváním 

makroekonomické nerovnováhy v 

některých členských státech, zejména 

vysokými úrovněmi veřejného a 

soukromého dluhu a velkou nerovnováhou 

běžných účtů, stejně jako nadměrnými 

riziky ve finančním sektoru, konkrétněji v 

bankovnictví, zejména ze strany institucí, 

jejichž velikost nedovoluje jejich selhání; 

zdůrazňuje, že smyčky mezi bankami a 

státy nebyly dosud zcela vyřešeny a nadále 

představují riziko pro finanční a fiskální 

stabilitu; konstatuje, že přebytky běžného 

účtu způsobují odlišná rizika než deficity, a 

upozorňuje na rostoucí hospodářské 

rozdíly v Unii a eurozóně, jež ohrožují 

soudržnost evropských odvětvových 

politik; 

10. je znepokojen přetrváváním 

makroekonomické nerovnováhy v 

některých členských státech, zejména 

vysokými úrovněmi veřejného a 

soukromého dluhu a velkou nerovnováhou 

běžných účtů, stejně jako nadměrnými 

riziky ve finančním sektoru, konkrétněji v 

bankovnictví, zejména ze strany institucí, 

jejichž velikost nedovoluje jejich selhání; 

zdůrazňuje, že smyčky mezi bankami a 

státy nebyly dosud zcela vyřešeny a nadále 

představují riziko pro finanční a fiskální 

stabilitu; konstatuje, že nadměrné přebytky 

běžného účtu způsobují značná rizika, 

která je třeba lépe řešit, a upozorňuje na 

rostoucí hospodářské rozdíly v Unii a 

eurozóně, jež ohrožují soudržnost 

evropských odvětvových politik; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. vyzývá k radikálnímu odklonu od 

politik úsporných opatření k novému 

udržitelnému a demokratickému rámci, 

který členským státům umožní provádět 

hospodářské politiky, jež považují za 

nezbytné pro účely efektivního potírání 

nezaměstnanosti, chudoby a sociálně-

ekonomických nerovností, a to i 

prostřednictvím veřejných investic do 

výzkumu, vývoje a inovací a opatření na 

podporu malých a středních podniků; 
 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. vyzývá proto k vytvoření 

mezinárodního vícestranného rámce pro 

snižování hodnoty státního dluhu, který 

by zajišťoval výrazné zmírňování 

dluhového břemene prostřednictvím 

rušení či snižování nemorálního a 

neoprávněného dluhu s cílem učinit jej 

udržitelným; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. vyzývá k tomu, aby byla 

prostřednictvím revize Smlouvy zavedena 

doložka umožňující odchod členského 

státu z eurozóny a rozšířena doložka o 

výjimce; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/13 

Pozměňovací návrh  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. vyzývá k nahrazení všech stávajících 

rozpočtových pravidel sociálními a 

makroekonomickými ukazateli, a to na 

základě radikální revize Smluv, Paktu o 

stabilitě a růstu a balíčků šesti a dvou 

právních aktů týkajících se správy 

ekonomických záležitostí, jakož i zrušení 

rozpočtového paktu; 

Or. en 

 

 


