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Predlog spremembe 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019
(2018/2119(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je bil presežek na tekočem 
računu najvišji leta 2017 in naj bi se v letih 
2019 in 2020 nekoliko znižal ter ustalil na 
približno 3,6 % BDP v euroobmočju in 2,3 
% BDP v EU, kar pomeni, da je med 
najvišjimi na svetu;

K. ker je bil presežek na tekočem 
računu najvišji leta 2017 in naj bi se v letih 
2019 in 2020 nekoliko znižal ter ustalil na 
približno 3,6 % BDP v euroobmočju in 2,3 
% BDP v EU, kar pomeni, da je med 
najvišjimi na svetu; ker imajo nekatere 
države članice še vedno velike presežke na 
tekočih računih, in sicer precej nad 
pragom opozarjanja v višini 6 % BDP; ker 
to makroekonomsko neravnotežje vpliva 
na stabilnost in trajnost celotne EU, kar 
ovira proces izenačevanja gospodarstev 
euroobmočja;
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Predlog spremembe 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019
(2018/2119(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. ugotavlja, da so se pravila Pakta za 
stabilnost in rast v nekaterih državah 
članicah strožje uporabljala kot v drugih, 
kar je odvisno od političnega vpliva vlad, s 
čimer se je okrepilo mnenje, da Komisija 
pri uporabi proračunskih pravil uporablja 
dvojne standarde;
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Predlog spremembe 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019
(2018/2119(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da je kljub uspehu 
naložbenega načrta za Evropo v 
euroobmočju še vedno prisotna naložbena 
vrzel; poudarja, da imajo javne in zasebne 
naložbe v sedanjih razmerah upočasnjene 
gospodarske rasti ter naraščajočih zunanjih 
tveganj in izzivov pomembno vlogo pri 
spodbujanju rasti in konvergence na 
evropski ravni;

10. ugotavlja, da je kljub rezultatom 
naložbenega načrta za Evropo v 
euroobmočju še vedno prisotna precejšnja 
naložbena vrzel; poudarja, da imajo javne 
in zasebne naložbe v sedanjih razmerah 
upočasnjene gospodarske rasti, začetne 
normalizacije denarne politike ter 
naraščajočih zunanjih tveganj in izzivov 
pomembno vlogo pri spodbujanju rasti in 
konvergence na evropski ravni; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj nujno celovito 
pregleda veljavna pravila Pakta za 
stabilnost in rast, da bi iz izračuna 
proračunskega primanjkljaja izvzela 
produktivne javne naložbe in nacionalne 
prispevke v sklade EU;
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Predlog spremembe 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019
(2018/2119(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je za obvladovanje 
morebitnih pretresov v prihodnosti 
potreben napredek pri poglabljanju 
ekonomske in monetarne unije; opozarja, 
da bo poglabljanje ekonomske in 
monetarne unije zahtevalo močno politično 
zavezo, učinkovito upravljanje in 
demokratično odgovornost; opozarja na 
pomen odpornega bančnega sektorja in 
njegovega učinkovitega in ustreznega 
upravljanja, ki ohranja finančno stabilnost; 
poziva k postopnemu dokončanju bančne 
unije z verodostojnim evropskim sistemom 
jamstva za vloge in stalnimi prizadevanji 
za zmanjšanje slabih posojil; je seznanjen 
z mandatom, ki ga je vrh držav 
euroobmočja podelil Euroskupini, za 
oblikovanje proračunskega instrumenta za 
konvergenco in konkurenčnost;

25. poudarja, da je za obvladovanje 
morebitnih pretresov v prihodnosti 
potreben napredek pri poglabljanju 
ekonomske in monetarne unije; opozarja, 
da bo poglabljanje ekonomske in 
monetarne unije zahtevalo močno politično 
zavezo, učinkovito upravljanje in 
demokratično odgovornost; opozarja na 
pomen odpornega bančnega sektorja in 
njegovega učinkovitega in ustreznega 
upravljanja, ki ohranja finančno stabilnost; 
poziva k postopnemu dokončanju bančne 
unije z verodostojnim evropskim sistemom 
jamstva za vloge; ugotavlja, da je bil 
dosežen znaten napredek pri 
zmanjševanju obsega slabih posojil, 
medtem ko izpostavljenosti nelikvidnim 
vrednostnim papirjem stopnje 2 in 3 še 
vedno predstavljajo veliko tveganje za 
finančno stabilnost in bi jih bilo zato treba 
znatno zmanjšati; je seznanjen z 
mandatom, ki ga je vrh držav euroobmočja 
podelil Euroskupini, za oblikovanje 
proračunskega instrumenta za konvergenco 
in konkurenčnost;
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Predlog spremembe 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019
(2018/2119(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. spominja, da korektivni del 
postopka v zvezi z makroekonomskimi 
neravnotežji še nikoli ni bil uporabljen in 
da presežki na tekočem računu v veliki 
meri še vedno niso bili obravnavani; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj sprejme 
odločne in učinkovite ukrepe za 
zagotovitev, da se čezmerni presežki lahko 
zmanjšajo na vzdržno raven;
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