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23.2.2016 A8-0030/12 

Predlog spremembe  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  7a. poziva Komisijo, naj prekine 

potekajoča pogajanja o sporazumih TTIP 

in TiSA in naj Kitajski ne odobri statusa 

tržnega gospodarstva zaradi večjih 

negativnih učinkov na zaposlovanje in 

gospodarsko dejavnost; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/13 

Predlog spremembe  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. se zaveda procesa razdolževanja, ki 

poteka v zasebnem sektorju; poudarja, da 

je stopnja naložb v Evropi še vedno precej 

nižja kot v obdobju pred krizo; v zvezi s 

tem opozarja na pomen hitre vzpostavitve 

bančne unije in izvedbe bančnih 

strukturnih reform, ter pomen spodbujanja 

naložb kapitala v mala in srednja podjetja 
s pomočjo unije kapitalskih trgov; poziva 

k čim večjem izkoriščanju EFSI in 

programa COSME, da bi izboljšali dostop 

malih in srednjih podjetij do financiranja; 

meni, da bi večja regulativna 

predvidljivost na enotnem trgu izboljšala 

zaupanje vlagateljev; 

10. se zaveda procesa razdolževanja, ki 

poteka v zasebnem sektorju; poudarja, da 

je stopnja naložb v Evropi še vedno precej 

nižja kot v obdobju pred krizo; v zvezi s 

tem opozarja na pomen hitre vzpostavitve 

močne bančne unije in izvedbe bančnih 

strukturnih reform, in sicer z jasno 

ločitvijo dejavnosti trgovanja od osnovne 

kreditne funkcije ter s polnim in 

neomejenim državnim jamstvom za 

bančne depozite, ki ga bodo kot 

posojilodajalec v skrajni sili podprle 

nacionalne centralne banke, zato da bi 

vzpostavili preprostejši in bolj 

verodostojen okvir za reševanje bank, 

preprečili nastajanje novih bančnih kriz 

ter zaščitili deponente, varčevalce in 

davkoplačevalce; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Predlog spremembe  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10a. ima pomisleke glede predloga o 

oblikovanju unije kapitalskih trgov, s 

čimer naj bi spodbudili vlogo trgov 

kapitala in finančnih instrumentov v EU; 

poudarja, da utegne nadaljnji razvoj 

finančnega sektorja negativno vplivati na 

produktivne naložbe in realno 

gospodarstvo, obenem pa bi se v 

finančnem sektorju povečala nestabilnost 

ter sistemska tveganja; poziva k hitremu 

dokončanju korenite reforme finančnega 

sektorja, k spoprijetju s špekulativnim 

trgovanjem in tveganimi instrumenti, da 

bi ponovno uravnotežili vlogo tega 

sektorja v realnem gospodarstvu ter 

povečali kakovost nadzora nad finančnimi 

trgi; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Predlog spremembe  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja, da so potrebne večje naložbe 

v človeški kapital, zlasti izobraževanje in 

inovacije, tudi v okviru reform trga dela; 

poudarja, da je treba izboljšati nacionalne 

izobraževalne sisteme, sisteme poklicnega 

usposabljanja in vseživljenjska učenja ter 

jih prilagoditi novim zahtevam po 

spretnostih in znanju na trgu dela EU; 

poudarja, da bo vse to omogočilo inovacije 

kot ključni dejavnik rasti, produktivnosti in 

konkurenčnosti; v zvezi s tem poziva 

države članice, naj izboljšajo produktivnost 

javnih naložb; 

11. poudarja, da so potrebne večje naložbe 

v človeški kapital, zlasti izobraževanje in 

inovacije, tudi v okviru reform trga dela; 

poudarja, da je treba izboljšati nacionalne 

izobraževalne sisteme, sisteme poklicnega 

usposabljanja in vseživljenjska učenja ter 

jih prilagoditi novim zahtevam po 

spretnostih in znanju na trgu dela EU; 

poudarja, da bo vse to omogočilo inovacije 

kot ključni dejavnik rasti, produktivnosti in 

konkurenčnosti; poziva, naj se produktivne 

javne naložbe v ta namen nemudoma 

izvzamejo iz proračunskih pravil; v zvezi s 

tem poziva države članice, naj izboljšajo 

produktivnost javnih naložb; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/16 

Predlog spremembe  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva k sprejetju nadaljnjih ukrepov 

za spodbujanje ustvarjanja kakovostnih 

delovnih mest in oblikovanje prilagodljivih 

trgov dela z manjšo segmentacijo; poudarja 

pomen vzdržnih in učinkovitih sistemov 

socialnega varstva; opozarja, da je 

zagotovitev visoke stopnje zaposlenosti 

pomemben dejavnik za ohranitev vzdržnih 

pokojninskih sistemov; 

16. poziva k sprejetju nadaljnjih ukrepov 

za spodbujanje ustvarjanja kakovostnih 

delovnih mest in oblikovanje prilagodljivih 

trgov dela z manjšo segmentacijo; poudarja 

pomen vzdržnih in učinkovitih sistemov 

socialnega varstva ter ustreznih 

mehanizmov dohodkovne podpore na 

nacionalni ravni za boj proti revščini in 

socialni izključenosti; opozarja, da je 

zagotovitev visoke stopnje zaposlenosti 

pomemben dejavnik za ohranitev vzdržnih 

pokojninskih sistemov; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/18 

Predlog spremembe  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja priporočila za gospodarsko 

politiko v euroobmočju, ki jih je Komisija 

predlagala šest mesecev pred priporočili za 

posamezne države, kot način za 

poglabljanje usklajenosti politik pri 

nadaljnjem ukrepanju po poročilu petih 

predsednikov in ustreznih resolucij 

Evropskega parlamenta; 

24. ima pomisleke glede priporočila za 

gospodarsko politiko v euroobmočju, ki ga 

je Komisija predlagala za nadaljnjo 

poglobitev ekonomske in monetarne unije 

in povečanje usklajenosti politik pri 

nadaljnjem ukrepanju po poročilu petih 

predsednikov, saj naše valutno območje še 

zdaleč ni optimalno, tako da je enotna 

valuta povzročila znatno izkrivljanje in 

neravnotežja v gospodarstvu; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Predlog spremembe  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  25a. opozarja, da je euro valuta z 

asimetričnim učinkom na različna 

gospodarstva, pri čemer šibkejša utrpijo 

nesorazmerno visoke stroške prilagajanja, 

saj je valuta glede na njihovo 

gospodarstvo precenjena, močnejša 

gospodarstva pa še naprej širijo svoj izvoz 

in zaradi podcenjene valute kopičijo 

škodljive zunanjetrgovinske presežke; 

poudarja, da ima enotna valuta določeno 

vlogo pri kopičenju nevzdržnih 

makroekonomskih neravnovesij in 

naraščanju strukturnih razlik med 

državami; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Predlog spremembe  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  26a. poziva Komisijo, naj sproži korektivni 

del postopka v zvezi z makroekonomskim 

neravnotežjem, da bi ustrezno obravnavali 

velike presežke na tekočih računih, ki so 

jih pridobile osrednje države 

euroobmočja, zlasti Nemčija in 

Nizozemska; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/21 

Predlog spremembe  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  28a. obžaluje, da breme prilagajanja v 

veliki meri nosijo države s proračunskim 

primanjkljajem, ki utrpijo tudi škodljive 

posledice zaradi notranje devalvacije in 

politik fiskalne konsolidacije, medtem ko 

države s proračunskim s presežkom še 

naprej kopičijo presežke na tekočih 

računih, tako da se bodo neravnovesja in 

razhajanja v euroobmočju še stopnjevala;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/22 

Predlog spremembe  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. je seznanjen s sklepi Evropskega sveta 

o ekonomski in monetarni uniji iz 

decembra 2015 ter poziva Komisijo, naj 

začne čim prej pripravljati dolgoročnejše 

ukrepe;  

32. je seznanjen s sklepi Evropskega sveta 

o ekonomski in monetarni uniji iz 

decembra 2015 ter poziva Komisijo, naj 

začne čim prej pripravljati dolgoročnejše 

ukrepe; v zvezi s tem poziva, naj se preuči, 

ali je treba za države, ki želijo zapustiti 

ekonomsko in monetarno unijo ali ne 

vstopiti vanjo, zagotoviti mehanizem za 

demokratični izstop in neuporabo; 

poudarja, da je treba na institucionalni 

ravni izvesti ustrezen premislek, ali bi bilo 

primerno pripraviti alternativni načrt za 

nadzorovano razpustitev euroobmočja; 

Or. en 

 

 


