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23.2.2016 A8-0030/12 

Poprawka  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7a. wzywa Komisję do zawieszenia 

trwających negocjacji w sprawie TTIP i 

TiSA, a także do powstrzymania się od 

przyznania Chinom statusu gospodarki 

rynkowej ze względu na znaczące 

niekorzystne skutki dla zatrudnienia i 

działalności gospodarczej; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/13 

Poprawka  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. ma świadomość trwającego procesu 

zmniejszania udziału finansowania 

dłużnego w sektorze prywatnym; 

podkreśla, że wskaźnik inwestycji w 

Europie jest znacznie poniżej poziomu 

sprzed kryzysu; w tym kontekście 

wskazuje na znaczenie szybkiego 

wdrożenia unii bankowej oraz reformy 

strukturalnej w sektorze bankowym, a 

także znaczenie pobudzania inwestycji w 

akcje MŚP dzięki unii rynków 

kapitałowych; wzywa do maksymalnego 

wykorzystywania EFIS i COSME w celu 

poprawy dostępu MŚP do finansowania; 

uważa, że większa przewidywalność 

regulacyjna na jednolitym rynku 

zwiększyłyby zaufanie inwestorów; 

10. ma świadomość trwającego procesu 

zmniejszania udziału finansowania 

dłużnego w sektorze prywatnym; 

podkreśla, że wskaźnik inwestycji w 

Europie jest znacznie poniżej poziomu 

sprzed kryzysu; w tym kontekście 

wskazuje na znaczenie szybkiego 

wdrożenia silnej unii bankowej oraz 

reformy strukturalnej w sektorze 

bankowym w oparciu o wyraźny rozdział 

działalności handlowej od działalności 

podstawowej, jaką jest udzielanie 

kredytów, a także o pełną i nieograniczoną 

gwarancję depozytów bankowych przy 

wsparciu krajowego banku centralnego w 

roli pożyczkodawcy ostatniej instancji, w 

celu wprowadzenia prostszych i bardziej 

wiarygodnych ram restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków oraz 

uniknięcia kolejnych kryzysów 

bankowych przy jednoczesnej ochronie 

deponentów, oszczędzających i 

podatników; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Poprawka  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. z zaniepokojeniem odnotowuje 

propozycję utworzenia unii rynków 

kapitałowych, mającej na celu 

wzmocnienie roli rynków kapitałowych i 

instrumentów finansowych w UE; zwraca 

uwagę, że dalszy rozwój sektora 

finansowego może mieć negatywny wpływ 

na inwestycje produkcyjne i gospodarkę 

realną, zwiększając jednocześnie 

niestabilność i ryzyko systemowe w 

sektorze finansowym; apeluje o szybkie 

ukończenie dalekosiężnej reformy sektora 

finansowego, przeciwdziałającej 

prowadzeniu handlu spekulacyjnego i 

korzystaniu z ryzykownych instrumentów, 

z myślą o zrównoważeniu jego roli w 

gospodarce realnej przy jednoczesnym 

podniesieniu jakości nadzoru nad 

rynkiem finansowym; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Poprawka  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla potrzebę większych 

inwestycji w kapitał ludzki, przede 

wszystkim edukacji i innowacji, również w 

kontekście reform rynku pracy; podkreśla 

przede wszystkim potrzebę poprawy 

krajowych systemów oświaty, kształcenia 

zawodowego i systemów uczenia się przez 

całe życie oraz dostosowania ich do 

nowego zapotrzebowania na umiejętności i 

wiedzę na rynku pracy w UE; podkreśla, że 

wszystkie te czynniki uruchomią 

innowacje jako kluczowy motor wzrostu, 

wydajności i konkurencyjności; wzywa 

państwa członkowskie, aby w związku z 

tym zwiększyć wydajność inwestycji 

publicznych; 

11. podkreśla potrzebę większych 

inwestycji w kapitał ludzki, przede 

wszystkim edukacji i innowacji, również w 

kontekście reform rynku pracy; podkreśla 

przede wszystkim potrzebę poprawy 

krajowych systemów oświaty, kształcenia 

zawodowego i systemów uczenia się przez 

całe życie oraz dostosowania ich do 

nowego zapotrzebowania na umiejętności i 

wiedzę na rynku pracy w UE; podkreśla, że 

wszystkie te czynniki uruchomią 

innowacje jako kluczowy motor wzrostu, 

wydajności i konkurencyjności; w tym celu 

wzywa do bezzwłocznego wyłączenia 

publicznych inwestycji produkcyjnych ze 

stosowania przepisów budżetowych; 
wzywa państwa członkowskie, aby w 

związku z tym zwiększyć wydajność 

inwestycji publicznych; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

23.2.2016 A8-0030/16 

Poprawka  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. wzywa do podjęcia dalszych kroków 

ku stymulowaniu tworzenia miejsc pracy 

oraz budowie odpornych rynków pracy o 

ograniczonej segmentacji; zwraca uwagę 

na znaczenie zrównoważonych i 

skutecznych siatek bezpieczeństwa 

socjalnego, przypomina, że ważnym 

czynnikiem zachowania zrównoważonego 

charakteru systemów emerytalnych jest 

zagwarantowanie wysokiego poziomu 

zatrudnienia; 

16. wzywa do podjęcia dalszych kroków 

ku stymulowaniu tworzenia miejsc pracy 

oraz budowie odpornych rynków pracy o 

ograniczonej segmentacji; zwraca uwagę 

na znaczenie zrównoważonych i 

skutecznych siatek bezpieczeństwa 

socjalnego oraz odpowiednich 

mechanizmów wsparcia dochodu na 

szczeblu krajowym w celu zwalczania 

ubóstwa i wykluczenia społecznego; 
przypomina, że ważnym czynnikiem 

zachowania zrównoważonego charakteru 

systemów emerytalnych jest 

zagwarantowanie wysokiego poziomu 

zatrudnienia; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/18 

Poprawka  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje zalecenie w 

sprawie polityki gospodarczej strefy euro – 

zaproponowane przez Komisję sześć 

miesięcy przed zalecaniami dla 

poszczególnych krajów – jako krok w 

kierunku wzmocnienia koordynacji 

polityki w następstwie sprawozdania pięciu 

przewodniczących oraz odpowiednich 

rezolucji Parlamentu Europejskiego; 

24. wyraża zaniepokojenie z powodu 

zalecenia w sprawie polityki gospodarczej 

strefy euro zaproponowanego przez 

Komisję jako krok w kierunku dalszego 

pogłębienia UGW oraz wzmocnienia 

koordynacji polityki w następstwie 

sprawozdania pięciu przewodniczących, 

mając na względzie poważne zakłócenia i 

zaburzenia gospodarcze wywołane przez 

jedną walutę na obszarze walutowym, 

który jest daleki od doskonałości; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Poprawka  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  25a. przypomina, że waluta euro ma 

asymetryczny wpływ na poszczególne 

gospodarki, przy czym słabsze gospodarki 

muszą ponosić nieproporcjonalnie 

wysokie koszty dostosowawcze z powodu 

waluty, która jest przeszacowana w 

stosunku do ich gospodarek, natomiast 

silniejsze gospodarki nieprzerwanie 

zwiększają swój eksport i gromadzą 

szkodliwe nadwyżki zewnętrzne ze 

względu na niedoszacowanie waluty; 

podkreśla, że wspólna waluta 

zdecydowanie przyczynia się do 

zakłócania równowagi 

makroekonomicznej oraz do zwiększania 

różnic strukturalnych między krajami; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Poprawka  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  26a. wzywa Komisję do uruchomienia 

części naprawczej procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej, 

tak aby odpowiednio zareagować na 

gromadzenie nadmiernych nadwyżek na 

rachunku obrotów bieżących w czołowych 

krajach strefy euro, zwłaszcza w 

Niemczech i Holandii; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/21 

Poprawka  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  28a. ubolewa, że ciężar dostosowań spada 

przede wszystkim na kraje wykazujące 

deficyt, które musiały ponieść 

konsekwencje polityki dewaluacji 

wewnętrznej i konsolidacji budżetowej, 

natomiast kraje wykazujące nadwyżkę w 

dalszym ciągu gromadzą nadmierne 

nadwyżki na rachunku obrotów 

bieżących, co prowadzi do zwiększenia 

zaburzeń i nierówności w strefie euro;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/22 

Poprawka  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. odnotowuje konkluzje Rady 

Europejskiej z grudnia 2015 r. dotyczące 

unii gospodarczej i walutowej oraz wzywa 

Komisję, by jak najszybciej przystąpiła do 

opracowania środków długoterminowych;  

32. odnotowuje konkluzje Rady 

Europejskiej z grudnia 2015 r. dotyczące 

unii gospodarczej i walutowej oraz wzywa 

Komisję, by jak najszybciej przystąpiła do 

opracowania środków długoterminowych; 

w związku z tym apeluje o rozważenie 

kwestii konieczności wprowadzenia 

demokratycznych i opcjonalnych 

mechanizmów dla krajów, które pragną 

wystąpić z UGW lub w dalszym ciągu 

pozostawać poza nią; podkreśla, że należy 

odpowiednio rozważyć na szczeblu 

instytucjonalnym kwestię stosowności 

opracowania alternatywnego planu 

uporządkowanego rozpadu strefy euro; 

Or. en 

 

 


