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23.2.2016 A8-0030/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

pozastavila prebiehajúce rokovania o 

TTIP a TiSA a zdržala sa udelenie štatútu 

trhového hospodárstva (ŠTH) Číne 

vzhľadom na značne nepriaznivé účinky 

na zamestnanosť a hospodársku činnosť; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. uvedomuje si prebiehajúci proces 

znižovania pákového efektu v súkromnom 

sektore; zdôrazňuje, že miera investícií 

Európy je výrazne pod úrovňou spred 

krízy; v tejto súvislosti poukazuje na 

dôležitosť urýchleného zavedenia bankovej 

únie a štrukturálnej reformy bánk, ako aj 

na význam podpory kapitálových investícií 

do MSP vďaka vytvoreniu únie 

kapitálových trhov; žiada, aby sa EFSI a 

COSME maximálne využívali s cieľom 

zlepšiť prístup MSP k finančným 

prostriedkom; domnieva sa, že lepšia 

predvídateľnosť regulačného rámca 

jednotného trhu by zlepšila dôveru 

investorov; 

10. uvedomuje si prebiehajúci proces 

znižovania pákového efektu v súkromnom 

sektore; zdôrazňuje, že miera investícií 

Európy je výrazne pod úrovňou spred 

krízy; v tejto súvislosti poukazuje na 

dôležitosť urýchleného zavedenia silnej 

bankovej únie a štrukturálnej reformy bánk 

založenej na jasnom oddelení obchodných 

činností od základnej úverovej funkcie a 

udržovanej prostredníctvom úplnej a 

neobmedzenej ochrany bankových 

vkladov krytých národnou centrálnou 

bankou, ktorá vystupuje ako veriteľ 

poslednej inštancie, s cieľom dosiahnuť 

jednoduchší a dôveryhodnejší rámec na 

riešenie krízových situácií bánk a 

zabrániť novej bankovej kríze a zároveň 

chrániť vkladateľov, sporiteľov a 

daňovníkov; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. so znepokojením berie na vedomie 

návrh na vytvorenie únie kapitálových 

trhov, ktorá má za cieľ podporiť 

postavenie kapitálových trhov a 

finančných nástrojov EÚ; poukazuje na 

skutočnosť, že ďalší vývoj vo finančnom 

sektore má tendenciu nepriaznivo 

ovplyvňovať produktívne investície a 

reálnu ekonomiku, pričom sa zvyšuje 

nestabilita a systémové riziko vo 

finančnom sektore; žiada urýchlené 

dokončenie ďalekosiahlej reformy 

finančného sektora na boj proti 

špekulatívnemu obchodovaniu a 

rizikovým nástrojom v záujme vyváženia 

jeho úlohy v reálnej ekonomike, pričom sa 

zlepší kvalita dohľadu nad finančným 

trhom; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. zdôrazňuje, že sú potrebné väčšie 

investície do ľudského kapitálu, najmä 

do vzdelávania a inovácií, a to aj v 

kontexte reforiem trhu práce; zdôrazňuje 

potrebu zlepšovať národné systémy 

vzdelávania, odbornej prípravy 

a celoživotného vzdelávania, ktoré sa 

musia prispôsobiť novým požiadavkám 

na zručnosti a znalosti na trhu práce v EÚ; 

zdôrazňuje, že všetky tieto opatrenia 

umožnia inovácie ako kľúčový faktor rastu, 

produktivity a konkurencieschopnosti; 

vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti 

zvýšili produktivitu verejných investícií; 

11. zdôrazňuje, že sú potrebné väčšie 

investície do ľudského kapitálu, najmä 

do vzdelávania a inovácií, a to aj v 

kontexte reforiem trhu práce; zdôrazňuje 

potrebu zlepšovať národné systémy 

vzdelávania, odbornej prípravy 

a celoživotného vzdelávania, ktoré sa 

musia prispôsobiť novým požiadavkám 

na zručnosti a znalosti na trhu práce v EÚ; 

zdôrazňuje, že všetky tieto opatrenia 

umožnia inovácie ako kľúčový faktor rastu, 

produktivity a konkurencieschopnosti; 

naliehavo žiada, aby sa na tento účel 

verejné produktívne investície 

bezodkladne vyňali z rozpočtových 

pravidiel; vyzýva členské štáty, aby v tejto 

súvislosti zvýšili produktivitu verejných 

investícií; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. naliehavo žiada, aby sa prijali ďalšie 

kroky smerujúce k stimulovaniu tvorby 

kvalitných pracovných miest 

a k vytvoreniu odolných pracovných trhov, 

ktoré budú menej segmentované; 

zdôrazňuje význam udržateľných a 

efektívnych systémov sociálneho 

zabezpečenia; pripomína, že dôležitým 

faktorom z hľadiska zachovania 

udržateľnosti dôchodkových systémov je 

zabezpečenie vysokej miery zamestnanosti; 

16. naliehavo žiada, aby sa prijali ďalšie 

kroky smerujúce k stimulovaniu tvorby 

kvalitných pracovných miest 

a k vytvoreniu odolných pracovných trhov, 

ktoré budú menej segmentované; 

zdôrazňuje význam udržateľných a 

efektívnych systémov sociálneho 

zabezpečenia a primeraných 

mechanizmov na podporu príjmov na 

vnútroštátnej úrovni s cieľom bojovať 

proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu; 

pripomína, že dôležitým faktorom 

z hľadiska zachovania udržateľnosti 

dôchodkových systémov je zabezpečenie 

vysokej miery zamestnanosti; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta odporúčanie k hospodárskej 

politike eurozóny, ktoré navrhla Komisia 

šesť mesiacov pred odporúčaniami pre 

jednotlivé krajiny, ako krok k prehĺbeniu 

koordinácie politiky v nadväznosti na 

„správu piatich predsedov“ a príslušné 

uznesenia Európskeho parlamentu; 

24. je znepokojený odporúčaním k 

hospodárskej politike eurozóny, ktoré 

navrhla Komisia ako krok k ďalšiemu 

prehĺbeniu HMÚ a koordinácie politiky, v 

nadväznosti na „správu piatich predsedov“ 

s ohľadom na výrazné hospodárske 

deformácie a nerovnováhy spôsobené 

jednotnou menou v menovej oblasti, ktorá 

ani zďaleka nie je optimálna; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  25a. pripomína, že euro má asymetrický 

vplyv na jednotlivé ekonomiky, pričom tie 

slabšie musia znášať neúmerne vysoké 

náklady na prispôsobenie vzhľadom na 

menu, ktorá je nadhodnotená v pomere k 

ich hospodárstvam, a silné ekonomiky 

neustále rozširujú svoj vývoz a kumulujú 

škodlivé externé prebytky vzhľadom na 

podhodnotenú menu; zdôrazňuje úlohu 

spoločnej meny z hľadiska vzniku 

neudržateľných makroekonomických 

nerovnováh a zvyšovania štrukturálnych 

rozdielov medzi krajinami; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  26a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

aktivovala nápravná časť postupu pri 

makroekonomickej nerovnováhe s cieľom 

primerane riešiť nadmerné prebytky 

bežného účtu nakumulované v hlavných 

krajinách eurozóny, a to najmä v 

Nemecku a Holandsku; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  28a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

bremeno prispôsobenia zaťažuje zväčša 

krajiny s deficitom, ktoré museli znášať 

nepriaznivé dôsledky vnútornej devalvácie 

a politík fiškálnej konsolidácie, keďže 

krajiny s prebytkom naďalej kumulujú 

veľké prebytky bežného účtu, čo zhoršuje 

nerovnováhu a rozdiely v eurozóne;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. berie na vedomie závery Európskej 

rady z decembra 2015 o hospodárskej a 

menovej únii a vyzýva Komisiu, aby čo 

najskôr začala pripravovať dlhodobejšie 

opatrenia;  

32. berie na vedomie závery Európskej 

rady z decembra 2015 o hospodárskej a 

menovej únii a vyzýva Komisiu, aby čo 

najskôr začala pripravovať dlhodobejšie 

opatrenia; žiada v tejto súvislosti, aby sa 

zvážila potreba zavedenia demokratických 

mechanizmov odchodu a neúčasti (opt-

out) pre každú krajinu, ktorá si želá 

opustiť alebo zostať mimo HMÚ; 

zdôrazňuje, že je dôležité viesť skutočnú 

diskusiu na inštitucionálnej úrovni o 

vhodnosti prípravy alternatívneho plánu 

pre riadený rozpad eurozóny; 

Or. en 

 

 


