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Pakeitimas 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga
(2018/2119(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
K konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

K. kadangi einamosios sąskaitos 
perteklius pasiekė aukščiausią tašką 
2017 m. ir, kaip nustatyta, turėtų šiek tiek 
sumažėti, ir euro zonoje nusistovėti 
maždaug 3,6 % BVP, o 2019 ir 2020 m. – 
2,3 % BVP, ir todėl jis yra vienas 
didžiausių pasaulyje;

K. kadangi einamosios sąskaitos 
perteklius pasiekė aukščiausią tašką 
2017 m. ir, kaip nustatyta, turėtų šiek tiek 
sumažėti, ir euro zonoje nusistovėti 
maždaug 3,6 % BVP, o 2019 ir 2020 m. – 
2,3 % BVP, ir todėl jis yra vienas 
didžiausių pasaulyje; kadangi kai kuriose 
valstybėse narėse ir toliau nuolat susidaro 
didelis einamosios sąskaitos perteklius, 
kuris gerokai viršija 6 proc. BVP 
įspėjamąją ribą; kadangi šis 
makroekonominis disbalansas daro 
poveikį visos ES stabilumui ir tvarumui ir 
trukdo euro zonos šalių ekonomikų 
perbalansavimo procesui;
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Pakeitimas 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga
(2018/2119(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8a. pažymi, kad Stabilumo ir augimo 
pakto taisyklės kai kuriose valstybėse 
narėse taikomos griežčiau nei kitose, 
priklausomai nuo atitinkamų vyriausybių 
politinės įtakos, dėl to tvirčiau įsigali 
nuomonė, kad Komisija, taikydama 
biudžeto taisykles, taiko „dvigubus 
standartus“;
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Pakeitimas 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga
(2018/2119(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
nepaisant teigiamų Investicijų plano 
Europai rezultatų, tebejaučiamas 
investicijų trūkumas euro zonoje; atkreipia 
dėmesį į tai, kad dabartinėmis ekonomikos 
nuosmukio ir kylančios išorės rizikos ir 
iššūkių sąlygomis viešosios ir privačiosios 
investicijos atlieka svarbų vaidmenį 
skatinant augimą ir konvergenciją Europos 
lygmeniu;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
nepaisant teigiamų Investicijų plano 
Europai rezultatų, tebejaučiamas 
reikšmingas investicijų trūkumas euro 
zonoje; atkreipia dėmesį į tai, kad 
dabartinėmis ekonomikos nuosmukio, 
pradėto pinigų politikos normalizavimo ir 
kylančios išorės rizikos ir iššūkių 
sąlygomis viešosios ir privačiosios 
investicijos atlieka svarbų vaidmenį 
skatinant augimą ir konvergenciją Europos 
lygmeniu; šiuo tikslu ragina Komisiją 
skubiai atlikti išsamią galiojančių 
Stabilumo ir augimo pakto taisyklių 
peržiūrą, kad apskaičiuojant biudžeto 
deficitą nebūtų įtraukiamos pelningos 
viešosios investicijos ir nacionaliniai 
įnašai į ES biudžetą;
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Pakeitimas 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga
(2018/2119(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. pabrėžia, kad norint įveikti galimus 
sukrėtimus ateityje, reikia daryti pažangą 
stiprinant ekonominę ir pinigų sąjungą; 
primena, kad norint stiprinti ekonominę ir 
pinigų sąjungą reikės tvirto politinio 
įsipareigojimo, veiksmingo valdymo ir 
demokratinės atskaitomybės; primena 
atsparaus bankų sektoriaus ir jo 
veiksmingo bei tinkamo reguliavimo 
svarbą siekiant užtikrinti finansinį 
stabilumą; ragina palaipsniui baigti kurti 
bankų sąjungą, numatant patikimą Europos 
indėlių garantijų sistemą ir toliau stengtis 
mažinti neveiksnias paskolas; atkreipia 
dėmesį į euro zonos aukščiausiojo lygio 
susitikime Euro grupei suteiktą įgaliojimą 
parengti biudžeto priemonę, skirtą 
konvergencijai ir konkurencingumui;

25. pabrėžia, kad norint įveikti galimus 
sukrėtimus ateityje, reikia daryti pažangą 
stiprinant ekonominę ir pinigų sąjungą; 
primena, kad norint stiprinti ekonominę ir 
pinigų sąjungą reikės tvirto politinio 
įsipareigojimo, veiksmingo valdymo ir 
demokratinės atskaitomybės; primena 
atsparaus bankų sektoriaus ir jo 
veiksmingo bei tinkamo reguliavimo 
svarbą siekiant užtikrinti finansinį 
stabilumą; ragina palaipsniui baigti kurti 
bankų sąjungą, numatant patikimą Europos 
indėlių garantijų sistemą; pažymi, kad 
padaryta didelė pažanga mažinant 
neveiksnias paskolas, tačiau 2 ir 3 lygių 
nelikvidžių vertybinių popierių pozicijos ir 
toliau kelia didelę riziką finansiniam 
stabilumui, todėl jos turėtų būti gerokai 
sumažintos; atkreipia dėmesį į euro zonos 
aukščiausiojo lygio susitikime Euro grupei 
suteiktą įgaliojimą parengti biudžeto 
priemonę, skirtą konvergencijai ir 
konkurencingumui;
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Pakeitimas 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga
(2018/2119(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29a. primena, kad makroekonominio 
disbalanso procedūros (MDP) korekcinė 
dalis kol kas nebuvo taikoma ir kad 
einamosios sąskaitos pertekliaus 
klausimas iš esmės taip ir 
nesprendžiamas; atsižvelgdamas į tai, 
ragina Komisiją imtis ryžtingų ir efektyvių 
veiksmų siekiant užtikrinti, kad perviršinis 
perteklius būtų sumažintas iki tvaraus 
lygio;
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