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21.10.2015 A8-0307/9 

Pakeitimas 9 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. yra susirūpinęs dėl išlikusio 

makroekonominio disbalanso kai kuriose 

valstybėse narėse, visų pirma didelių 

viešojo ir privačiojo sektorių skolų ir 

didelių deficitų einamosiose sąskaitose, 

taip pat dėl pernelyg didelės rizikos finansų 

sektoriuje, konkrečiau, bankų sistemose, 

kuri, be kita ko, kyla dėl įstaigų, kurios yra 

per didelės, kad joms būtų leista žlugti; 

pabrėžia, kad uždaras valstybių ir bankų 

tarpusavio sąsajų ratas vis dar nėra iki galo 

išardytas ir toliau kelia grėsmę finansiniam 

ir fiskaliniam stabilumui; pažymi, kad 

perviršis einamosiose sąskaitose kelia 

kitokią riziką, nei deficitas, ir pabrėžia, 

kad Sąjungoje ir euro zonoje didėja 

ekonominiai skirtumai, kurie kelia grėsmę 

ES sektorių politikos darnai; 

10. yra susirūpinęs dėl išlikusio 

makroekonominio disbalanso kai kuriose 

valstybėse narėse, visų pirma didelių 

viešojo ir privačiojo sektorių skolų ir 

didelių deficitų einamosiose sąskaitose, 

taip pat dėl pernelyg didelės rizikos finansų 

sektoriuje, konkrečiau, bankų sistemose, 

kuri, be kita ko, kyla dėl įstaigų, kurios yra 

per didelės, kad joms būtų leista žlugti; 

pabrėžia, kad uždaras valstybių ir bankų 

tarpusavio sąsajų ratas vis dar nėra iki galo 

išardytas ir toliau kelia grėsmę finansiniam 

ir fiskaliniam stabilumui; pažymi, kad per 

didelis perviršis einamosiose sąskaitose 

kelia didelę riziką, kurią reikia geriau 

šalinti, ir pabrėžia, kad Sąjungoje ir euro 

zonoje didėja ekonominiai skirtumai, kurie 

kelia grėsmę ES sektorių politikos darnai; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/10 

Pakeitimas 10 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 17a. ragina griežtą taupymo politiką 

radikaliai pakeisti nauja tvaria ir 

demokratine sistema, kuri leistų 

valstybėms narėms vykdyti tokią 

ekonomikos politiką, kurią jos laiko 

reikalinga siekiant efektyviai kovoti su 

nedarbu, skurdu ir socialine ir ekonomine 

nelygybe, taip pat pasitelkiant viešąsias 

investicijas į mokslinius tyrimus ir 

technologinę plėtrą, inovacijas ir 

priemones, remiant mažas ir vidutines 

įmones; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/11 

Pakeitimas 11 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. ragina sukurti tarptautinę daugiašalę 

valstybių skolų apkarpymo sistemą, 

nustatant galimybę labai mažinti skolą 

panaikinant ar sumažinant blogą ir 

neteisėtą skolą siekiant atkurti tvarų jos 

lygmenį; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/12 

Pakeitimas 12 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 22a. ragina, peržiūrint Sutartį, nustatyti 

valstybės narės pasitraukimo iš euro 

zonos išlygą ir išplėsti galimybės 

pasirinkti sąlygą; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/13 

Pakeitimas 13 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23a. ragina, iš esmės peržiūrint Sutartis, 

Stabilumo ir augimo paktą, šešių ir dviejų 

dokumentų rinkinius ir panaikinant 

fiskalinį susitarimą, visas dabartines 

biudžeto taisykles pakeisti socialiniais ir 

makroekonominiais rodikliais; 

Or. en 

 

 


