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21.10.2016 A8-0309/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ga. vzhledem k tomu, že jednotná měna, 

která brání v normálním přizpůsobování 

konkurenceschopnosti mezi zeměmi 

a zbavuje je hlavních nástrojů 

hospodářské politiky, kterými lze 

vstřebávat asymetrické šoky, byla 

překážkou pro hospodářské oživení a 

vyostřila makroekonomické nerovnováhy 

a divergence mezi zeměmi v centru a na 

periferii; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ha. vzhledem k tomu, že vnitřní devalvace 

a úsporná opatření, k nimž byly donuceny 

periferní země, vedly k depresi 

a destabilizaci v hospodářství celé 

eurozóny a způsobily zhroucení domácí 

poptávky, zvýšení míry nezaměstnanosti a 

prudký nárůst hospodářských a sociálních 

rozdílů; 

Or. en 



 

AM\1107741CS.doc  PE589.740v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21.10.2016 A8-0309/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Hb. vzhledem k tomu, že akumulace 

nadměrných přebytků běžných účtů 

v eurozóně má závažné negativní dopady 

na celé evropské hospodářství a 

představuje jeden z hlavních faktorů 

bránících v oživení a obnovení rovnováhy 

mezi zeměmi; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že dlouhá hospodářská krize 

v Evropě ukázala, že je naléhavě zapotřebí 

usnadnit investice do oblastí jako je 

vzdělávání, inovace a výzkum a vývoj 

a zároveň posilovat konkurenceschopnost 

EU pomocí provádění udržitelných 

strukturálních reforem na podporu tvorby 

kvalitních pracovních míst, provádění 

odpovědných fiskálních politik s cílem 

vytvářet lepší prostředí pro pracovní 

místa, podniky (zvláště malé a střední 

podniky) a investice; bere na vědomí 

dopad Evropského fondu pro strategické 

investice po jednom roce fungování; 

zdůrazňuje význam posíleného využívání 

EFSI v méně rozvinutých a přechodových 

regionech a skutečně doplňkovou povahu 

jeho investic při zvyšování úsilí o rozvoj 

investičních platforem mj. na regionální 

úrovni; 

7. zdůrazňuje, že dlouhá hospodářská krize 

v Evropě odhalila strukturální 

zranitelnost rámce EU pro správu a 

nefunkční povahu hospodářské a měnové 

unie; upozorňuje na skutečnost, že 

členské státy musí mít nezbytnou 

měnovou autonomii, aby mohly účinně 

čelit hospodářské recesi, podporovat 

tvorbu kvalitních pracovních míst a opět 

získat konkurenceschopnost, například 

prostřednictvím veřejných investic, 

zejména v oblastech jako je vzdělávání, 

inovace a výzkum a vývoj; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  10a. vyjadřuje politování nad 

asymetrickým přístupem Komise 

v doporučeních pro jednotlivé země a nad 

arbitrárním uplatňováním pravidel pro 

správu ekonomických záležitostí ze strany 

Komise; se znepokojením konstatuje, že 

země s deficitem musely nést nepřiměřené 

vysoké náklady v souvislosti s úpravami, 

aby mohly zůstat v měnové unii, zatímco 

některé země nadále akumulují nadměrné 

přebytky běžného účtu, aniž by to pro ně 

mělo jakékoli důsledky; vyzývá Komisi, 

aby přijala rozhodná a účinná opatření 

s cílem snížit nadměrné přebytky běžných 

účtů a aby navrhla odpovídající sankce; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  16a. poukazuje na nebezpečí toho, že 

prodloužení politické a hospodářské krize 

může vést k chaotickému 

a nekontrolovanému rozpadu eurozóny; 

zdůrazňuje, že je třeba zvážit alternativní 

plán pro řádné a kontrolované rozpuštění 

měnové unie; zdůrazňuje, že je naprosto 

nezbytné zavést v mezičase postup pro 

členské státy, které by si přály vystoupit 

z měnové unie v návaznosti na proces 

demokratické kontroly; 

Or. en 

 

 


