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21.10.2016 A8-0309/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ga. keďže jednotná mena tým, 

že zabraňuje bežným úpravám 

konkurencieschopnosti medzi krajinami 

a oberá ich o hlavné nástroje 

hospodárskej politiky, ktoré by im 

umožnili absorbovať asymetrické otrasy, 

vytvára prekážku hospodárskej obnovy 

a zvýrazňuje makroekonomickú 

nerovnováhu a rozdiely medzi jadrovými 

a okrajovými krajinami; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ha. keďže účinky vnútorného 

znehodnocovania a úsporných opatrení, 

ktoré boli vnútené okrajovým krajinám 

obmedzeným jednotnou menou, spôsobili 

recesiu a destabilizáciu celého 

hospodárstva eurozóny, čo spôsobilo 

zrútenie vnútorného dopytu, zvýšenie 

miery nezamestnanosti a dramatické 

prehĺbenie sociálnych a hospodárskych 

rozdielov; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Hb. keďže akumuláciu nadmerných 

prebytkov bežného účtu v eurozóne 

výrazne negatívne ovplyvňuje celé 

európske hospodárstvo a predstavuje 

jednu z hlavných prekážok obnovy a 

obnovy rovnováhy medzi krajinami; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že dlhoročná hospodárska 

kríza Európy podčiarkla silnú potrebu 

uľahčiť investície v takých oblastiach, ako 

je vzdelávanie, inovácie, výskum a vývoj, 

a zároveň zlepšovať 

konkurencieschopnosť EÚ 

prostredníctvom presadzovania 

udržateľných štrukturálnych reforiem na 

podporu tvorby kvalitných pracovných 

miest a uplatňovania zodpovedných 

fiškálnych politík s cieľom vytvoriť lepšie 

prostredie pre zamestnanosť, podniky 

(najmä MSP) a investície; berie na 

vedomie vplyv Európskeho fondu pre 

strategické investície po roku jeho 

fungovania; zdôrazňuje, že je dôležité 

posilniť využívanie EFSI v menej 

rozvinutých a prechodných regiónoch a 

skutočne doplnkovú povahu jeho 

investícií, a zároveň zintenzívniť úsilie 

o rozvoj investičných platforiem, a to aj 

na regionálnej úrovni; 

7. zdôrazňuje, že dlhoročná hospodárska 

kríza Európy odhalila štrukturálnu 

zraniteľnosť správneho rámca EÚ 

a nefunkčnosť hospodárskej a menovej 

únie; zdôrazňuje, že členským štátom 

treba umožniť mať potrebnú menovú 

autonómia s cieľom efektívne bojovať 

proti hospodárskej recesii, podporovať 

vytváranie pracovných miest a obnoviť 

konkurencieschopnosť, a to aj 

prostredníctvom verejných investícií, 

najmä v takých oblastiach, ako je 

vzdelávanie, inovácie, výskum a vývoj; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. vyjadruje poľutovanie nad 

asymetrickým prístupom, ktorý Komisia 

prijala v odporúčaniach pre jednotlivé 

krajiny a v tom, ako svojvoľne uplatňuje 

pravidlá správy hospodárskych záležitostí; 

so znepokojením konštatuje, že krajiny s 

deficitom musia znášať neúmerne vysoké 

náklady na prispôsobenie, aby mohli 

zostať v menovej únii, pričom niektoré 

krajiny naďalej bez následkov akumulujú 

nadmerné prebytky bežného účtu; vyzýva 

Komisiu, aby prijala rozhodné a účinné 

opatrenia s cieľom znížiť nadmerné 

prebytky bežného účtu a navrhnúť 

primerané sankcie; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16a. poukazuje na hrozbu, že predĺženie 

politickej a hospodárskej krízy môže viesť 

k chaotickému a nekontrolovanému 

rozpadu eurozóny; zdôrazňuje, že treba 

preskúmať alternatívny plán riadeného a 

kontrolovaného rozpadu menovej únie; 

zdôrazňuje naliehavú potrebu 

medzičasom umožniť postup „vystúpenia“ 

pre každý členský štát, ktorý si na základe 

procesu demokratickej kontroly želá 

opustiť menovú úniu; 

Or. en 

 

 


