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21.10.2015 A8-0307/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že hlavné politické 

iniciatívy, medzi ktoré patria politické 

odporúčania, boli založené na 

ekonomických prognózach, v ktorých sa 

neočakával taký nízky rast a inflácia ako 

v skutočnosti v dôsledku predčasných 

úsporných opatrení, a ktoré zjavne 

podcenili veľkosť fiškálneho multiplikátora 

v situácii charakterizovanej vážnymi 

finančnými otrasmi, ako aj významnými 

účinkami presahovania vo všetkých 

krajinách v období synchronizovanej 

konsolidácie v spojení s deflačným 

vplyvom kumulatívnych a rýchlych 

štrukturálnych reforiem; 

2. konštatuje, že niektoré politické 

iniciatívy, medzi ktoré patria politické 

odporúčania, boli založené na 

ekonomických prognózach, v ktorých sa 

neočakával taký nízky rast a inflácia, k 

akým dochádza v skutočnosti v dôsledku 

pomalého pokroku pri vykonávaní 

reforiem vrátane opatrení na zabránenie 

daňovým únikom a podvodom, ako aj v 

dôsledku oneskorenia, pokiaľ ide o 

prerušenie vzťahu banka – štát a 

preklenutie nedostatku investícií, a ktoré 

zjavne podcenili veľkosť fiškálneho 

multiplikátora v situácii charakterizovanej 

vážnymi finančnými otrasmi; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. víta skutočnosť, že Komisia sa vo 

svojich odporúčaniach pre jednotlivé 

krajiny (OJK) na rok 2015 zamerala na 

štyri hlavné priority hospodárskeho rastu: 

posilnenie investícií, vykonávanie 

štrukturálnych reforiem na trhoch s 

výrobkami a službami a na trhoch práce, 

fiškálnu zodpovednosť a zlepšovanie 

politiky zamestnanosti; zdôrazňuje 

dôležitosť týchto hnacích síl rastu, a to aj v 

kontexte dosahovania cieľov stanovených 

v stratégii Európa 2020 a celkového cieľa 

zaistenia celosvetovej 

konkurencieschopnosti EÚ; konštatuje, že 

by sa to malo dosiahnuť bez oslabenia 

ochrany pracovníkov alebo narušenia 

európskeho sociálneho modelu; 

3. víta skutočnosť, že Komisia sa vo 

svojich odporúčaniach pre jednotlivé 

krajiny (OJK) na rok 2015 zamerala na 

štyri hlavné priority hospodárskeho rastu: 

posilnenie investícií, vykonávanie 

štrukturálnych reforiem na trhoch s 

výrobkami a službami a na trhoch práce, 

fiškálnu zodpovednosť a zlepšovanie 

politiky zamestnanosti; zdôrazňuje 

dôležitosť týchto hnacích síl rastu, a to aj v 

kontexte dosahovania cieľov stanovených 

v stratégii Európa 2020 a celkového cieľa 

zaistenia celosvetovej 

konkurencieschopnosti EÚ; konštatuje, že 

by sa to malo dosiahnuť bez narušenia 

európskeho modelu sociálneho trhového 

hospodárstva; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. berie na vedomie nový prístup Komisie 

k zjednodušeniu procesu európskeho 

semestra, t. j. že sa viac zameriava na 

obmedzený počet najdôležitejších priorít a 

výziev a zverejňuje svoju analýzu pre 

jednotlivé krajiny a eurozónu o tri mesiace 

skôr než v predchádzajúcich rokoch; v tejto 

súvislosti berie na vedomie nový 

harmonogram európskeho semestra, 

vyzýva členské štáty, aby 

štruktúrovanejším spôsobom zapojili 

národné parlamenty, ako aj miestne 

a regionálne orgány a ďalšie relevantné 

zainteresované strany; odporúča, aby 

hlavné štrukturálne reformy a zmeny 

podporované OJK boli sprevádzané 

posúdením sociálneho vplyvu, čo sa týka 

ich krátkodobých i dlhodobých účinkov; 

4. berie na vedomie nový prístup Komisie 

k zjednodušeniu procesu európskeho 

semestra, t. j. že sa viac zameriava na 

obmedzený počet najdôležitejších priorít a 

výziev a zverejňuje svoju analýzu pre 

jednotlivé krajiny a eurozónu o tri mesiace 

skôr než v predchádzajúcich rokoch; v tejto 

súvislosti berie na vedomie nový 

harmonogram európskeho semestra, 

vyzýva členské štáty, aby 

štruktúrovanejším spôsobom zapojili 

národné parlamenty, ako aj miestne 

a regionálne orgány a ďalšie relevantné 

zainteresované strany; odporúča, aby 

hlavné štrukturálne reformy a zmeny 

podporované OJK boli sprevádzané 

posúdením nákladov a prínosov, čo sa týka 

ich krátkodobých i dlhodobých účinkov; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. víta nadobudnutie účinnosti nariadenia o 

Európskom fonde pre strategické investície 

(EFSI), ktorého cieľom je posilniť 

súkromné a verejné investície okrem iného 

prostredníctvom národných podporných 

bánk v EÚ, ako krok správnym smerom, a 

vyzýva všetky príslušné zainteresované 

strany a inštitúcie, aby zabezpečili jeho 

rýchle a účinné vykonávanie, aby sa 

uľahčil prístup k financovania pre podniky, 

a najmä pre MSP; domnieva sa, že jedným 

z hlavných cieľov projektov, ktoré 

dostávajú podporu z EFSI, by mala byť 

tvorba kvalitných pracovných miest 

vedúcich ku kvalitnému zamestnaniu a 

dosiahnutie sociálnej, hospodárskej a 

územnej súdržnosti; konštatuje, že v rámci 

možností treba podnecovať sociálne 

investície s cieľom podporiť pozitívny 

sociálny vplyv a znížiť nerovnosť, okrem 

iného prostredníctvom zlepšovania 

verejných služieb a podporou tvorby 

pracovných miest pre skupiny 

znevýhodnených osôb; vyzýva členské 

štáty, aby úzko zapojili svoje miestne a 

regionálne orgány do podpory databáz 

projektov a investičných platforiem; 
domnieva sa, že je nesmierne dôležité, aby 

bol plán investícií úspešný, a bude sa preto 

snažiť čo najdôslednejšie sledovať jeho 

vykonávanie, najmä všetky snahy o presun 

8. víta nadobudnutie účinnosti nariadenia o 

Európskom fonde pre strategické investície 

(EFSI), ktorého cieľom je posilniť 

súkromné a verejné investície okrem iného 

prostredníctvom národných podporných 

bánk v EÚ, ako krok správnym smerom, a 

vyzýva všetky príslušné zainteresované 

strany a inštitúcie, aby zabezpečili jeho 

rýchle a účinné vykonávanie, aby sa 

uľahčil prístup k financovania pre podniky, 

a najmä pre MSP; domnieva sa, že 

projekty, ktoré dostávajú podporu z EFSI, 

by mali mať vysokú spoločenskú a 

ekonomickú hodnotu, mali by prilákať 

súkromný kapitál tým, že budú riešiť 

zlyhania trhu, a mali by sa zameriavať na 

kľúčové oblasti podporujúce rast, a to 

najmä podporou MSP a spoločností so 

strednou trhovou kapitalizáciou; 
domnieva sa, že je nesmierne dôležité, aby 

bol plán investícií úspešný, a bude sa preto 

snažiť čo najdôslednejšie sledovať jeho 

vykonávanie, najmä všetky snahy o presun 

investičných výdavkov a verejného dlhu 

zo súvah členských štátov; zdôrazňuje 

úlohu, ktorú Parlament zohráva pri 

minimalizácii presunu prostriedkov z 

programu Horizont 2020 a Nástroja na 

prepájanie Európy v rámci EFSI; 

pripomína svoj záväzok znížiť škrty počas 

ročného rozpočtového postupu; 
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investičných výdavkov a verejného dlhu 

zo súvah členských štátov; zdôrazňuje 

úlohu, ktorú Parlament zohráva pri 

minimalizácii presunu prostriedkov z 

programu Horizont 2020 a Nástroja na 

prepájanie Európy v rámci EFSI; 

pripomína svoj záväzok znížiť škrty počas 

ročného rozpočtového postupu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. konštatuje, že v niektorých členských 

štátoch je na splnenie podmienok Paktu 

stability a rastu potrebná fiškálna 

konsolidácia zameraná na rast, ktorá 

povedie k tvorbe pracovných miest, 

udržateľnému rastu a nízkym úrovniam 

dlhu; poukazuje na výkladové oznámenie 

Komisie o flexibilite v rámci Paktu 

stability a rastu, ktorého cieľom je 

objasniť rozsah pôsobnosti doložky o 

investíciách a umožniť určitý stupeň 

dočasnej flexibility v preventívnej časti 

Paktu stability a rastu; 

9. konštatuje, že v niektorých členských 

štátoch je na splnenie podmienok Paktu 

stability a rastu a – čo je ešte dôležitejšie – 

na to, aby sa prestali zaťažovať mladé a 

budúce generácie, potrebná fiškálna 

konsolidácia zameraná na rast, ktorá 

povedie k tvorbe pracovných miest, 

udržateľnému rastu a nízkym úrovniam 

dlhu;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

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; vyzýva Komisiu a 

Radu, aby ukončili uplatňovanie nulovej 

rizikovej váhy v prípade rizika spojeného 

so štátnymi dlhopismi; 

Or. en 



 

AM\1076543SK.doc  PE570.900v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0307/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. zdôrazňuje potrebu zlepšovať 

podnikateľské prostredie v EÚ a zvyšovať 

produktivitu prostredníctvom vyváženého 

mixu verejného a súkromného vzdelávania 

a inovačných politík; zdôrazňuje, že 

jednotný trh EÚ je naďalej roztrieštený a 

že sa hospodárstvo Únie trpí nedostatkom 

inovácií, pričom inovácie sú kľúčom k 

rastu a produktivite, a je preto potrebná 

podpora na zlepšenie medzinárodnej 

konkurencieschopnosti EÚ; v tejto 

súvislosti berie na vedomie návrh 

obsiahnutý v správe piatich predsedov; 

pripomína, že ak má mať EFSI úspech, 

dôležitá je riadna regulácia podnikateľskej 

činnosti; vyzýva preto na rozvoj 

kapitálového trhu, odstránenie 

administratívnych prekážok (ak to neohrozí 

základnú ochranu pre pracovníkov a 

spotrebiteľov), obmedzenie byrokracie, 

posilnenie kvality a efektívnosti súdnych 

systémov členských štátov, opatrenia proti 

vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, 

daňovým únikom a daňovým rajom, a 

reformu daňových a právnych systémov 

členských štátov; zdôrazňuje, že je dôležité 

zabrániť univerzálnym politikám; 

zdôrazňuje, že kvalitatívne zlepšenie 

administratívnej kapacity na všetkých 

úrovniach vlády je kľúčovou prioritou v 

mnohých členských štátoch; pripomína, že 

13. zdôrazňuje potrebu zlepšovať 

podnikateľské prostredie v EÚ a zvyšovať 

produktivitu prostredníctvom vyváženého 

mixu verejného a súkromného vzdelávania 

a inovačných politík; zdôrazňuje, že 

jednotný trh EÚ je naďalej roztrieštený a 

že sa hospodárstvo Únie trpí nedostatkom 

inovácií, pričom inovácie sú kľúčom k 

rastu a produktivite, a je preto potrebná 

podpora na zlepšenie medzinárodnej 

konkurencieschopnosti EÚ; v tejto 

súvislosti berie na vedomie návrh 

obsiahnutý v správe piatich predsedov o 

dokončení HMÚ, ktorým sa má v 

eurozóne vytvoriť systém orgánov pre 

konkurencieschopnosť; pripomína, že ak 

má mať EFSI úspech, dôležitá je riadna 

regulácia podnikateľskej činnosti; vyzýva 

preto na rozvoj kapitálového trhu, 

odstránenie administratívnych prekážok 

(ak to neohrozí základnú ochranu pre 

spotrebiteľov), obmedzenie byrokracie, 

posilnenie kvality a efektívnosti súdnych 

systémov členských štátov, opatrenia proti 

vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, 

daňovým únikom a daňovým rajom, a 

reformu daňových a právnych systémov 

členských štátov; zdôrazňuje, že je dôležité 

zabrániť univerzálnym politikám; 

zdôrazňuje, že kvalitatívne zlepšenie 

administratívnej kapacity na všetkých 
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treba riešiť nelegálnu prácu, ktorá 

poškodzuje hospodárstvo EÚ, vedie k 

nespravodlivej hospodárskej súťaži a 

narušeniu trhu s následným prehlbovaním 

nedostatku sociálnej a pracovnej ochrany 

pracovníkov; vyzýva preto na urýchlené 

nadobudnutie platnosti európskej platformy 

o nelegálnej práci; 

úrovniach vlády je kľúčovou prioritou v 

mnohých členských štátoch; pripomína, že 

treba riešiť nelegálnu prácu, ktorá 

poškodzuje hospodárstvo EÚ, vedie k 

nespravodlivej hospodárskej súťaži a 

narušeniu trhu s následným prehlbovaním 

nedostatku sociálnej a pracovnej ochrany 

pracovníkov; vyzýva preto na urýchlené 

nadobudnutie platnosti európskej platformy 

o nelegálnej práci; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. zdôrazňuje význam flexibilných trhov 

práce v boji proti nezamestnanosti, pri 

súčasnom zachovaní kvality pracovnej sily 

a neohrození základného práva 

pracovníkov na bezpečné a primerane 

platené zamestnanie v EÚ; pripomína 

najmä, že napríklad úroveň miezd 

nekorešpondujúca s vývojom produktivity 

a zneužívanie týkajúce sa obchádzania 

predpisov trhu práce príliš častým, 

nevyžiadaným ponúkaním 

občianskoprávnych zmlúv namiesto 

pracovných zmlúv má nepriaznivý vplyv 

na mieru tvorby pracovných miest; žiada, 

aby sa ustúpilo od zdaňovania práce 

v prospech iných zdrojov zdaňovania, 

a vyzýva na vytvorenie skutočného plánu 

boja proti nezamestnanosti bez toho, aby to 

viedlo k oslabeniu noriem kvality; v tejto 

súvislosti požaduje spravodlivejšie trhy 

práce, ktoré budú zabezpečovať voľný 

pohyb pracovníkov v Európe a 

redistribučné politiky, pričom sa zohľadnia 

špecifické vlastnosti jednotlivých 

členských štátov, s cieľom podporiť 

hospodársky rast, konkurencieschopnosť a 

produktivitu, ako aj uľahčiť väčšiu a nahor 

smerujúcu hospodársku a sociálnu 

konvergenciu; 

17. zdôrazňuje význam flexibilných trhov 

práce v boji proti nezamestnanosti, pri 

súčasnom zachovaní kvality pracovnej sily 

a neohrození základného práva 

pracovníkov na bezpečné a primerane 

platené zamestnanie v EÚ; pripomína 

najmä, že napríklad úroveň miezd 

nekorešpondujúca s vývojom produktivity 

a zneužívanie týkajúce sa obchádzania 

predpisov trhu práce príliš častým, 

nevyžiadaným ponúkaním 

občianskoprávnych zmlúv namiesto 

pracovných zmlúv má nepriaznivý vplyv 

na mieru tvorby pracovných miest; žiada, 

aby sa ustúpilo od zdaňovania práce 

v prospech iných zdrojov zdaňovania, 

a vyzýva na vytvorenie skutočného plánu 

boja proti nezamestnanosti bez toho, aby to 

viedlo k oslabeniu noriem kvality; v tejto 

súvislosti požaduje spravodlivejšie trhy 

práce, ktoré budú zabezpečovať voľný 

pohyb pracovníkov v Európe a prenosnosť 

nárokov, ako sú dôchodkové práva, 

pričom sa zohľadnia špecifické vlastnosti 

jednotlivých členských štátov, s cieľom 

podporiť hospodársky rast, 

konkurencieschopnosť a produktivitu, ako 

aj uľahčiť väčšiu a nahor smerujúcu 

hospodársku a sociálnu konvergenciu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že OJK 

trpia nedostatkom zodpovednosti na 

vnútroštátnej úrovni, čo sťažuje 

demokratickú koordináciu legitímnych 

vnútroštátnych hospodárskych politík s 

európskymi odporúčaniami, ako aj 

nedostatočným mechanizmom 

demokratickej zodpovednosti; v tejto 

súvislosti vyzýva na posilnenú úlohu 

národných parlamentov a miestnych a 

regionálnych samospráv, ako aj 

príslušných vnútroštátnych a európskych 

zainteresovaných strán, napríklad 

zástupcov občianskej spoločnosti, pri 

príprave a vypracúvaní národných 

programov reforiem (NPR); víta existujúcu 

spoluprácu a vyzýva na ambicióznejšiu 

spoluprácu medzi národnými parlamentmi 

a Európskym parlamentom v diskusiách o 

OJK, pri výmene osvedčených postupov a 

zlepšovaní procesu európskeho semestra; 

zdôrazňuje, že vykonávanie OJK v 

politickom, právnom a hospodárskom 

zmysle by sa mohlo zlepšiť 

prostredníctvom transparentnej spolupráce 

medzi Komisiou a príslušným členským 

štátom, ktorá by mala začínať počas 

prípravnej fázy ročného prieskumu rastu a 

pokračovať až do úradného schválenia 

odporúčaní pre konkrétne krajiny; 

zdôrazňuje, že vykonávanie OJK v 

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že OJK 

trpia nedostatkom zodpovednosti na 

vnútroštátnej úrovni, čo sťažuje 

demokratickú koordináciu legitímnych 

vnútroštátnych hospodárskych politík s 

európskymi odporúčaniami, ako aj 

nedostatočným mechanizmom 

demokratickej zodpovednosti; v tejto 

súvislosti vyzýva na posilnenú úlohu 

národných parlamentov a miestnych a 

regionálnych samospráv, ako aj 

príslušných vnútroštátnych a európskych 

zainteresovaných strán, napríklad 

zástupcov občianskej spoločnosti, pri 

príprave a vypracúvaní národných 

programov reforiem (NPR); je 

presvedčený, že národné parlamenty by 

mali pristúpiť k formálnemu hlasovaniu o 

národných programoch reforiem, skôr než 

budú predložené Komisii; víta existujúcu 

spoluprácu a vyzýva na ambicióznejšiu 

spoluprácu medzi národnými parlamentmi 

a Európskym parlamentom v diskusiách o 

OJK, pri výmene osvedčených postupov a 

zlepšovaní procesu európskeho semestra; 

zdôrazňuje, že vykonávanie OJK v 

politickom, právnom a hospodárskom 

zmysle by sa mohlo zlepšiť 

prostredníctvom transparentnej spolupráce 

medzi Komisiou a príslušným členským 

štátom, ktorá by mala začínať počas 
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politickom, právnom a hospodárskom 

zmysle by sa mohlo zlepšiť 

prostredníctvom transparentnej spolupráce 

medzi Komisiou a príslušným členským 

štátom, ktorá by mala začínať počas 

prípravnej fázy ročného prieskumu rastu a 

pokračovať až do úradného schválenia 

odporúčaní pre konkrétne krajiny; 

prípravnej fázy ročného prieskumu rastu a 

pokračovať až do úradného schválenia 

odporúčaní pre konkrétne krajiny; 

zdôrazňuje, že vykonávanie OJK v 

politickom, právnom a hospodárskom 

zmysle by sa mohlo zlepšiť 

prostredníctvom transparentnej spolupráce 

medzi Komisiou a príslušným členským 

štátom, ktorá by mala začínať počas 

prípravnej fázy ročného prieskumu rastu a 

pokračovať až do úradného schválenia 

odporúčaní pre konkrétne krajiny; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. poukazuje na deštruktívny vplyv 

nadhodnotenej meny na vývoz, výrobu, 

zamestnanosť, mzdy, dôchodky, štátne 

príjmy a systémy sociálneho zabezpečenia; 

vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

inovatívne spôsoby zmiernenia potrebnosti 

nepríjemnej vnútornej devalvácie; 

21. poukazuje na negatívny vplyv vysokej 

miery nezamestnanosti, neudržateľnej 

úrovne dlhu a nedostatočnej 

konkurencieschopnosti na vývoz, výrobu, 

zamestnanosť, mzdy, dôchodky, štátne 

príjmy a systémy sociálneho zabezpečenia; 

vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

inovatívne spôsoby zmiernenia vplyvu 

nepríjemnej vnútornej devalvácie, ako je 

napríklad EFSI; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. domnieva sa, že v kontexte rôznych 

dôchodkových reforiem nie sú 

odporúčania Komisie, pokiaľ ide o 

prepojenie veku odchodu do dôchodku so 

strednou dĺžkou života, jediným spôsobom 

riešenia problému starnutia obyvateľstva 

a iných demografických výziev, ktorým 

Európa čelí, a že reformy dôchodkových 

systémov by okrem iného mali odrážať aj 

trendy na trhu práce, miery pôrodnosti, 

demografickú situáciu, zdravie a blahobyt, 

pracovné podmienky a mieru ekonomickej 

závislosti, pričom cieľom je zabezpečiť 

slušný príjem v dôchodku aspoň nad 

úrovňou chudoby; pripomína, že 

najlepším spôsobom riešenia problému 

starnutia je zvýšiť celkovú mieru 

zamestnanosti; v súvislosti so starnutím 

obyvateľstva berie na vedomie 

odporúčanie Komisie, že systémy 

zdravotnej starostlivosti by sa mali 

zreformovať tak, aby plnili svoje ciele 

poskytovania všeobecného prístupu k 

vysoko kvalitnej starostlivosti – vrátane 

cenovo dostupného prístupu k liekom, a to 

najmä tým, ktoré zachraňujú život – a 

zabezpečenia dodržiavania práv 

zdravotníckeho personálu; 

27. domnieva sa, že reformy 

dôchodkových systémov prepájajúce vek 

odchodu do dôchodku so strednou dĺžkou 

života by okrem iného mali odrážať aj 

trendy na trhu práce, miery pôrodnosti, 

demografickú situáciu, zdravie a blahobyt, 

pracovné podmienky a mieru ekonomickej 

závislosti; pripomína, že dobrým spôsobom 

riešenia problému starnutia je zvýšiť 

celkovú mieru zamestnanosti;  

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  44a. zdôrazňuje význam a pridanú 

hodnotu, ktorú mali správy o integrácii 

jednotného trhu v uplynulých rokoch 

vzhľadom na ich príspevok k všeobecným 

prioritám stanoveným v ročnom 

prieskume rastu, ktorý vypracúva 

Komisia, a k určeniu odporúčaní pre 

jednotlivé krajiny v súvislosti s európskym 

semestrom; rozhodne preto odsudzuje 

skutočnosť, že došlo k vynechaniu správy 

o integrácii jednotného trhu na rok 2015 a 

že výzva Parlamentu na prijatie opatrení 

bola ponechaná bez odozvy; 

Or. en 

 

 


