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Poprawka  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. jest zaniepokojony utrzymującymi się 

zakłóceniami równowagi 

makroekonomicznej w niektórych 

państwach członkowskich, w 

szczególności wysokim poziomem długu 

publicznego i prywatnego oraz dużymi 

lukami w rachunkach bieżących, a także 

nadmiernym ryzykiem w sektorze 

finansowym, a dokładniej w systemach 

bankowych, wywołanym zwłaszcza przez 

instytucje, które są zbyt duże, by upaść; 

podkreśla, że sprzężenie między 

państwami a bankami nie zostało 

dotychczas w pełni usunięte i nadal 

stanowi zagrożenie dla stabilności 

finansowej i budżetowej; zauważa, że 

nadwyżki na rachunku obrotów bieżących 

stwarzają inne rodzaje ryzyka niż deficyty 

oraz zwraca uwagę na coraz większe 

różnice gospodarcze w Unii i w strefie 

euro, które zagrażają spójności 

europejskich polityk sektorowych; 

10. jest zaniepokojony utrzymującymi się 

zakłóceniami równowagi 

makroekonomicznej w niektórych 

państwach członkowskich, w 

szczególności wysokim poziomem długu 

publicznego i prywatnego oraz dużymi 

lukami w rachunkach bieżących, a także 

nadmiernym ryzykiem w sektorze 

finansowym, a dokładniej w systemach 

bankowych, wywołanym zwłaszcza przez 

instytucje, które są zbyt duże, by upaść; 

podkreśla, że sprzężenie między 

państwami a bankami nie zostało 

dotychczas w pełni usunięte i nadal 

stanowi zagrożenie dla stabilności 

finansowej i budżetowej; zauważa, że 

nadmierne nadwyżki na rachunku obrotów 

bieżących stwarzają poważne rodzaje 

ryzyka, którym należy zaradzić, oraz 

zwraca uwagę na coraz większe różnice 

gospodarcze w Unii i w strefie euro, które 

zagrażają spójności europejskich polityk 

sektorowych; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  17a. wzywa do radykalnego przejścia od 

polityki oszczędności w kierunku 

zrównoważonych i demokratycznych ram 

umożliwiających państwom członkowskim 

prowadzenie takiej polityki gospodarczej, 

jaką uznają one za konieczne w celu 

skutecznego zwalczania bezrobocia, 

ubóstwa i nierówności społeczno-

gospodarczych, w tym poprzez inwestycje 

publiczne w badania, rozwój i innowacje 

oraz środki wspierające małe i średnie 

przedsiębiorstwa; 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  20a. apeluje o międzynarodowe 

wielostronne ramy na rzecz umorzenia 

długów państwowych, zapewniające 

znaczne oddłużenie w drodze anulowania 

lub redukcji niegodziwych i niezgodnych z 

prawem zadłużeń, w celu sprowadzenia 

ich do poziomu możliwego do obsługi; 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 
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2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  22a. wzywa do wprowadzenia klauzuli o 

wycofaniu się państwa członkowskiego ze 

strefy euro oraz do rozszerzenia klauzuli 

opt-out – poprzez zmianę traktatu; 

Or. en 
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2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  23a. wzywa do zastąpienia wszystkich 

istniejących zasad budżetowych 

wskaźnikami społecznymi i 

makroekonomicznymi poprzez radykalną 

zmianę traktatów, paktu stabilności i 

wzrostu, sześciopaku i dwupaku, jak 

również uchylenie paktu fiskalnego; 

Or. en 

 

 


