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21.10.2015 A8-0307/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyjadruje znepokojenie nad 

pretrvávajúcou makroekonomickou 

nerovnováhou v niektorých členských 

štátoch, najmä nad vysokými úrovňami 

verejného a súkromného dlhu a veľkými 

deficitmi bežného účtu, ako aj nad 

nadmernými rizikami v bankovom sektore 

a konkrétnejšie v bankových systémoch, 

ktoré v neposlednom rade spôsobujú 

inštitúcie, ktoré sú príliš veľké na 

vyhlásenie úpadku; zdôrazňuje, že problém 

štátnych bánk nebol úplne vyriešený 

a naďalej predstavuje hrozbu pre finančnú 

a fiškálnu stabilitu; konštatuje, že prebytky 

bežného účtu predstavujú iný druh rizík 

než deficity, a zdôrazňuje narastajúce 

hospodárske rozdiely v rámci Únie a 

eurozóny, ktoré ohrozujú súdržnosť 

európskych odvetvových politík; 

10. vyjadruje znepokojenie nad 

pretrvávajúcou makroekonomickou 

nerovnováhou v niektorých členských 

štátoch, najmä nad vysokými úrovňami 

verejného a súkromného dlhu a veľkými 

deficitmi bežného účtu, ako aj nad 

nadmernými rizikami v bankovom sektore 

a konkrétnejšie v bankových systémoch, 

ktoré v neposlednom rade spôsobujú 

inštitúcie, ktoré sú príliš veľké na 

vyhlásenie úpadku; zdôrazňuje, že problém 

štátnych bánk nebol úplne vyriešený 

a naďalej predstavuje hrozbu pre finančnú 

a fiškálnu stabilitu; konštatuje, že 

nadmerné prebytky bežného účtu 

predstavujú hlavné riziká, ktoré je 

potrebné lepšie riešiť, a zdôrazňuje 

narastajúce hospodárske rozdiely v rámci 

Únie a eurozóny, ktoré ohrozujú súdržnosť 

európskych odvetvových politík; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  17a. žiada zásadný odklon od úsporných 

opatrení a zameranie sa na nový 

udržateľný a demokratický rámec 

umožňujúci členským štátom, aby 

vykonávali hospodárske politiky, ktoré 

považujú za potrebné, s cieľom účinne 

bojovať proti nezamestnanosti, chudobe a 

sociálno-ekonomickým nerovnostiam, a to 

aj prostredníctvom verejných investícií do 

výskumu, vývoja a inovácií a opatrení na 

podporu malých a stredných podnikov; 

Or. en 



 

AM\1076539SK.doc  PE570.900v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0307/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  20a. požaduje medzinárodný 

multilaterálny rámec pre zrážky štátneho 

dlhu, ktorý by priniesol značné odpustenie 

dlhu zrušením alebo znížením 

neprijateľného a nelegitímneho dlhu s 

cieľom dostať ho na udržateľnú úroveň; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  22a. žiada, aby bola prostredníctvom 

revízie zmluvy zavedená doložka o 

vystúpení členského štátu z eurozóny a 

rozšírené ustanovenie o výnimkách; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23a. žiada, aby sa všetky existujúce 

rozpočtové pravidlá nahradili sociálnymi 

a makroekonomickými ukazovateľmi, a to 

zásadnou revíziou zmlúv, Paktu stability a 

rastu a balíka šiestich a dvoch 

legislatívnych aktov, ako aj zrušenie 

rozpočtovej dohody; 

Or. en 

 

 


