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2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. je zaskrbljen, ker se nekatere države 

članice še vedno soočajo z 

makroekonomskimi neravnotežji, 

predvsem z visoko stopnjo javnega in 

zasebnega dolga, velikim primanjkljajem 

tekočega računa in čezmernimi tveganji v 

finančnem sektorju, natančneje v bančnih 

sistemih, kar so nenazadnje povzročile 

institucije, ki so prevelike, da bi propadle; 

opozarja, da zanka, v kateri so se znašle 

države in banke, še ni v celoti rešena in še 

naprej ogroža finančno in fiskalno 

stabilnost; poudarja, da presežki plačilne 

bilance prinašajo drugačna tveganja kot 

primanjkljaji, in poudarja, da prihaja 

znotraj Unije in evroobmočja do 

poglabljanja gospodarskih razhajanj, ki 

ogrožajo povezanost evropskih sektorskih 

politik; 

10. je zaskrbljen, ker se nekatere države 

članice še vedno soočajo z 

makroekonomskimi neravnotežji, 

predvsem z visoko stopnjo javnega in 

zasebnega dolga, velikim primanjkljajem 

tekočega računa in čezmernimi tveganji v 

finančnem sektorju, natančneje v bančnih 

sistemih, kar so nenazadnje povzročile 

institucije, ki so prevelike, da bi propadle; 

opozarja, da zanka, v kateri so se znašle 

države in banke, še ni v celoti rešena in še 

naprej ogroža finančno in fiskalno 

stabilnost; poudarja, da čezmerni presežki 

plačilne bilance prinašajo velika tveganja, 

ki jih je treba bolje razreševati, in 

poudarja, da prihaja znotraj Unije in 

evroobmočja do poglabljanja gospodarskih 

razhajanj, ki ogrožajo povezanost 

evropskih sektorskih politik; 

Or. en 
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  17a. poziva k odločnemu premiku od 

varčevalnih ukrepov k novemu 

trajnostnemu in demokratičnemu okviru, 

tako da bo državam članicam omogočeno 

izvajanje gospodarskih politik, ki so po 

njihovem mnenju potrebne za ukrepanje 

proti brezposelnosti, revščini in družbeno-

gospodarski neenakosti – med drugim z 

javnimi naložbami v raziskave, razvoj in 

inovacije ter z ukrepi v podporo malim in 

srednjim podjetjem; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.10.2015 A8-0307/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  20a. poziva k novemu večstranskemu 

okviru za odbitke pri državnih dolžniških 

instrumentih, s čimer bi močno olajšali 

dolžniško breme, saj bi razveljavili ali 

zmanjšali nemoralne in nezakonite 

dolgove ter jih spravili na vzdržno raven; 

Or. en 
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  22a. poziva, naj se s spremembo Pogodb 

uvede določba o umiku države članice iz 

euroobmočja, klavzula o izvzetju pa 

razširi; 

Or. en 
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  23a. poziva, naj se vsa sedanja 

proračunska pravila nadomestijo s 

socialnimi in makroekonomskimi 

kazalniki, in sicer s korenito spremembo 

Pogodb, pakta za stabilnost in rast, 

šesterčka in dvojčka ter z razveljavitvijo 

fiskalnega pakta; 

Or. en 

 

 


