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23. 2. 2016 A8-0030/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. naléhavě žádá Komisi, aby pozastavila 

probíhající jednání o partnerství TTIP a 

dohodě TISA a aby Číně nepřiznávala 

status tržního hospodářství vzhledem 

k závažným negativním důsledkům, které 

by tento krok měl z hlediska pracovních 

míst a hospodářské činnosti; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

23. 2. 2016 A8-0030/13 

Pozměňovací návrh  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je si vědom probíhajícího procesu 

oddlužování v soukromém sektoru; 

zdůrazňuje, že míra evropských investic je 

výrazně nižší než v období před krizí; 

poukazuje v této souvislosti na význam 

rychlého uplatňování bankovní unie 

a strukturální reformy bank a na důležitost 

oživení kapitálových investic do malých 

a středních podniků díky unii 

kapitálových trhů; vyzývá k maximálnímu 

využívání EFSI a COSME s cílem zlepšit 

přístup malých a středních podniků 

k financím; je toho názoru, že lepší 

předvídatelnost regulace na jednotném 

trhu by zlepšila důvěru investorů; 

10. je si vědom probíhajícího procesu 

oddlužování v soukromém sektoru; 

zdůrazňuje, že míra evropských investic je 

výrazně nižší než v období před krizí; 

poukazuje v této souvislosti na význam 

rychlého uplatňování silné bankovní unie 

a strukturální reformy bank, která je 

založena na jasném oddělení obchodních 

činností od základní úvěrové funkce a 

opírá se o plnohodnotné a neomezené 

pojištění bankovních vkladů, za něž ručí 

národní centrální banka působící jako 

věřitel poslední instance, a to s cílem 

dosáhnout jednoduššího a spolehlivějšího 

rámce pro řešení bankovních krizí a 

zabránit novým bankovním krizím a 

současně chránit vkladatele, střadatele a 

daňové poplatníky; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/14 

Pozměňovací návrh  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. se znepokojením bere na vědomí 

návrh na vytvoření unie kapitálových 

trhů, jejíž cílem je posílit úlohu 

kapitálových trhů a finančních nástrojů 

v EU; zdůrazňuje, že další rozvoj 

finančního odvětví by mohl negativně 

ovlivnit produktivní investice a reálnou 

ekonomiku a zvýšit nestabilitu a 

systémové riziko ve finančním odvětví; 

vyzývá k urychlenému provedení rozsáhlé 

reformy finančního odvětví, která by 

řešila problém spekulativní obchodní 

činnosti a riskantních nástrojů, čímž by se 

opětovně posílila úloha tohoto odvětví 

v rámci reálné ekonomiky a současně 

zvýšila kvalita dohledu nad finančním 

trhem; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/15 

Pozměňovací návrh  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje, že je třeba více investovat 

do lidského kapitálu, zejména vzdělávání a 

inovací, a to rovněž v souvislosti s 

reformami trhů práce; zdůrazňuje, že je 

třeba zlepšit vnitrostátní systémy 

odborného vzdělávání a celoživotního 

učení a přizpůsobit je novým požadavkům 

na dovednosti a znalosti na trhu práce EU; 

zdůrazňuje, že toto vše umožní inovace 

jakožto klíčový motor růstu, produktivity a 

konkurenceschopnosti; vyzývá v této 

souvislosti členské státy, aby zlepšily 

produktivitu veřejných investic; 

11. zdůrazňuje, že je třeba více investovat 

do lidského kapitálu, zejména vzdělávání a 

inovací, a to rovněž v souvislosti s 

reformami trhů práce; zdůrazňuje, že je 

třeba zlepšit vnitrostátní systémy 

odborného vzdělávání a celoživotního 

učení a přizpůsobit je novým požadavkům 

na dovednosti a znalosti na trhu práce EU; 

zdůrazňuje, že toto vše umožní inovace 

jakožto klíčový motor růstu, produktivity a 

konkurenceschopnosti; naléhavě proto 

žádá, aby byly veřejné produktivní 

investice okamžitě vyňaty z rozpočtových 

pravidel; vyzývá v této souvislosti členské 

státy, aby zlepšily produktivitu veřejných 

investic; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/16 

Pozměňovací návrh  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. naléhavě vyzývá k tomu, aby byly 

podniknuty další kroky k podpoře 

vytváření kvalitních pracovních míst 

a vytváření odolných trhů práce, jež budou 

méně roztříštěné; zdůrazňuje význam 

udržitelných a účinných systémů 

sociálního zabezpečení; připomíná, že 

důležitým faktorem pro zachování 

udržitelnosti penzijních systémů je 

zajištění vysoké míry zaměstnanosti; 

16. naléhavě vyzývá k tomu, aby byly 

podniknuty další kroky k podpoře 

vytváření kvalitních pracovních míst a 

vytváření odolných trhů práce, jež budou 

méně roztříštěné; zdůrazňuje význam 

udržitelných a účinných systémů 

sociálního zabezpečení a odpovídajících 

mechanismů na podporu příjmů na 

vnitrostátní úrovni pro boj proti chudobě 

a sociálnímu vyloučení; připomíná, že 

důležitým faktorem pro zachování 

udržitelnosti penzijních systémů je 

zajištění vysoké míry zaměstnanosti; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/18 

Pozměňovací návrh  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá doporučení týkající se 

hospodářské politiky eurozóny, která 

Komise navrhla šest měsíců před 

doporučeními pro jednotlivé země, jako 

krok k prohloubení politické koordinace 

v návaznosti na zprávu pěti předsedů, 

a příslušná usnesení Evropského 

parlamentu; 

24. je znepokojen doporučením týkajícím 

se hospodářské politiky eurozóny, která 

Komise navrhla jako krok k prohloubení 

hospodářské a měnové unie a politické 

koordinace v návaznosti na zprávu pěti 

předsedů, vzhledem k závažnému narušení 

hospodářských podmínek a nerovnosti, 

které způsobuje jednotná měna 

v měnovém prostoru, který zdaleka není 

optimální; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/19 

Pozměňovací návrh  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. připomíná, že měna euro má 

asymetrický dopad na různé ekonomiky, 

přičemž slabší ekonomiky musí v důsledku 

měny, která je vůči jejich ekonomice 

nadhodnocená, nést nepřiměřeně vysoké 

náklady na přizpůsobení, zatímco silnější 

ekonomiky v důsledku podhodnocené 

měny pokračují v rozšiřování vývozu a 

hromadění nebezpečných vnějších 

přebytků; zdůrazňuje, že jednotná měna 

sehrává svou úlohu při vytváření 

neudržitelné makroekonomické 

nerovnováhy a prohlubování 

strukturálních rozdílů mezi zeměmi; 

Or. en 



 

AM\1087287CS.doc  PE576.637v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

23. 2. 2016 A8-0030/20 

Pozměňovací návrh  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. naléhavě žádá Komisi, aby použila 

nápravnou složku postupu při 

makroekonomické nerovnováze, a náležitě 

tak řešila problém nadměrných přebytků 

běžného účtu, který se nahromadil 

v klíčových zemích eurozóny, zejména 

v Německu a Nizozemsku; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/21 

Pozměňovací návrh  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. vyjadřuje politování nad tím, že 

břemeno přizpůsobování nesou z velké 

části země vykazující schodek, které se 

musely vypořádat s negativními důsledky 

spojenými s politikou vnitřní devalvace a 

fiskální konsolidace, zatímco země 

vykazující přebytek i nadále hromadí 

přebytky běžného účtu, čímž se 

prohlubuje nerovnováha a rozdíly mezi 

zeměmi eurozóny; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/22 

Pozměňovací návrh  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. bere na vědomí závěry Evropské rady 

z prosince 2015 ohledně hospodářské 

a měnové unie a vyzývá Komisi, aby co 

nejdříve zahájila přípravu dlouhodobějších 

opatření;  

32. bere na vědomí závěry Evropské rady z 

prosince 2015 ohledně hospodářské a 

měnové unie a vyzývá Komisi, aby co 

nejdříve zahájila přípravu dlouhodobějších 

opatření; v této souvislosti vyzývá, aby se 

zvážilo, zda by nebylo na místě umožnit 

každé zemi, která si přeje odejít z 

hospodářské a měnové unie nebo zůstat 

mimo ni, použít demokratických 

mechanismů odchodu či neúčasti; 

zdůrazňuje, že je důležité zamyslet se 

důkladně na institucionální úrovni nad 

tím, zda by nebylo vhodné připravit 

alternativní plán pro spořádané 

rozpuštění měnové unie; 

Or. en 

 

 


