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21.10.2016 A8-0309/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

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

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. víta skutočnosť, že Komisia aj naďalej 

obmedzuje počet odporúčaní, a jej úsilie 

o zefektívnenie semestra tým, že sa pri 

stanovovaní cieľov politiky počas 

nasledujúcich 18 mesiacov zameriava 

najmä na prioritné oblasti 

makroekonomického a sociálneho 

významu; opätovne zdôrazňuje, že sa tým 

uľahčí vykonávanie odporúčaní na základe 

komplexného a účelného súboru súčasných 

hospodárskych a sociálnych kritérií; 

zdôrazňuje, že zníženie počtu odporúčaní 

by malo viesť k lepšiemu tematickému 

zameraniu; zdôrazňuje potrebu znížiť 

hospodárske rozdiely a dosiahnuť väčšiu 

konvergenciu medzi členskými štátmi; 

5. víta skutočnosť, že Komisia aj naďalej 

obmedzuje počet odporúčaní, a jej úsilie 

o zefektívnenie semestra tým, že sa pri 

stanovovaní cieľov politiky počas 

nasledujúcich 18 mesiacov zameriava 

najmä na prioritné oblasti 

makroekonomického a sociálneho 

významu; opätovne zdôrazňuje, že sa tým 

uľahčí vykonávanie odporúčaní na základe 

komplexného a účelného súboru súčasných 

hospodárskych a sociálnych kritérií; 

zdôrazňuje, že zníženie počtu odporúčaní 

by malo viesť k lepšiemu tematickému 

zameraniu; vyjadruje poľutovanie 

nad tým, v rozpore s výzvou Parlamentu 

vyjadrenou v jeho uznesení z 25. februára 

2016 týkajúcou sa ročného prieskumu 

rastu 2016, sa v odporúčaniach pre 

jednotlivé krajiny neriešili 

environmentálne fiškálne reformy; 
zdôrazňuje potrebu znížiť hospodárske 

rozdiely a dosiahnuť väčšiu konvergenciu 

medzi členskými štátmi; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

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

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. víta odporúčanie Komisie pre tri 

členské štáty ukončiť postup pri 

nadmernom deficite; súhlasí s Komisiou, 

že veľké a konzistentné prebytky bežného 

účtu naznačujú jasnú potrebu stimulovať 

dopyt a investície, a to najmä dlhodobé 

investície, s cieľom zvládnuť budúce 

výzvy týkajúce sa dopravy a komunikácií, 

digitálneho hospodárstva, vzdelávania, 

inovácií a výskumu, zmeny klímy, 

energetiky, ochrany životného prostredia 

a starnutia populácie; vyzýva Komisiu, aby 

aj naďalej podporovala zodpovedné a 

udržateľné rozpočtové politiky, ktoré 

podporujú rast a obnovu vo všetkých 

členských štátoch, kladením väčšieho 

dôrazu na investície a efektívnosť 

verejných výdavkov a podporou trvalo 

udržateľných a sociálne vyvážených 

štrukturálnych reforiem; 

10. víta odporúčanie Komisie pre tri 

členské štáty ukončiť postup pri 

nadmernom deficite; súhlasí s Komisiou, 

že veľké a konzistentné prebytky bežného 

účtu naznačujú jasnú potrebu stimulovať 

dopyt a investície, a to najmä dlhodobé 

investície, s cieľom zvládnuť budúce 

výzvy týkajúce sa dopravy a komunikácií, 

digitálneho hospodárstva, vzdelávania, 

inovácií a výskumu, zmeny klímy, 

energetiky, ochrany životného prostredia 

a starnutia populácie; vyzýva Komisiu, aby 

aj naďalej podporovala zodpovedné a 

udržateľné rozpočtové politiky, ktoré 

podporujú rast a obnovu vo všetkých 

členských štátoch, kladením väčšieho 

dôrazu na investície a efektívnosť 

verejných výdavkov a podporou trvalo 

udržateľných a sociálne vyvážených 

štrukturálnych reforiem; so znepokojením 

konštatuje, že v odporúčaniach pre 

jednotlivé krajiny na rok 2016 sa 

nespomína celková fiškálna pozícia 

eurozóny ani fiškálny priestor; 

Or. en 



 

AM\1107752SK.docx  PE589.740v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2016 A8-0309/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

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

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. konštatuje, že v eurozóne sú potrebné 

ďalšie opatrenia na rozšírenie možností 

financovania, a to najmä pre MSP, ako 

aj na obmedzenie nesplácaných úverov, v 

súlade s právnymi predpismi EÚ, s cieľom 

dosiahnuť zlepšenie bankových súvah, čím 

sa zvýši schopnosť bánk poskytovať úvery 

reálnej ekonomike; zdôrazňuje, že je 

dôležité postupne dokončiť a uskutočniť 

bankovú úniu a rozvinúť úniu kapitálových 

trhov s cieľom vytvoriť stabilné prostredie 

pre investície a rast a predísť roztrieštenosti 

finančného trhu eurozóny; 

11. konštatuje, že v eurozóne sú potrebné 

ďalšie opatrenia na rozšírenie možností 

financovania, a to najmä pre MSP, ako 

aj na obmedzenie nesplácaných úverov, v 

súlade s právnymi predpismi EÚ, s cieľom 

dosiahnuť zlepšenie bankových súvah, čím 

sa zvýši schopnosť bánk poskytovať úvery 

reálnej ekonomike; zdôrazňuje, že je 

dôležité postupne dokončiť a uskutočniť 

bankovú úniu vrátane vývoja smerujúceho 

k vytvoreniu európskeho systému ochrany 

vkladov a rozvinúť úniu kapitálových trhov 

s cieľom vytvoriť stabilné prostredie pre 

investície a rast a predísť roztrieštenosti 

finančného trhu eurozóny; 

Or. en 



 

AM\1107752SK.docx  PE589.740v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2016 A8-0309/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

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

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje skutočnosť, že investície 

doteraz neboli dostatočné a neviedli 

k udržateľnému a inkluzívnemu rastu v EÚ 

a neprispeli k zlepšeniu podnikateľského 

prostredia; domnieva sa, že menovú 

politiku musia dopĺňať vhodné fiškálne 

politiky zamerané na zvyšovanie rastu v 

EÚ, a to v súlade s pravidlami Paktu 

stability a rastu vrátane jeho doložiek 

týkajúcich sa flexibility; poznamenáva, že 

investície na nižšej ako celoštátnej úrovni 

sa v posledných rokoch výrazne obmedzili, 

ale stále predstavujú asi šesťdesiat percent 

verejných investícií v EÚ; zdôrazňuje, že 

nástroje investičnej politiky, ako napríklad 

EFSI a EŠIF, si vyžadujú riadne nastavenie 

prepájania a doplnkovosti medzi nimi, aby 

sa posilnila pridaná hodnota výdavkov 

Únie získaním dodatočných zdrojov od 

súkromných investorov; zdôrazňuje preto, 

že do programu na podporu štrukturálnych 

reforiem (SRSP) by sa mali zapojiť 

miestne a regionálne orgány, keď budú 

zostavovať predmetné projekty 

štrukturálnych reforiem; 

12. zdôrazňuje skutočnosť, že investície 

doteraz neboli dostatočné a neviedli 

k udržateľnému a inkluzívnemu rastu v EÚ 

a neprispeli k zlepšeniu podnikateľského 

prostredia; domnieva sa, že menovú 

politiku musia dopĺňať vhodné fiškálne 

politiky zamerané na zvyšovanie rastu v 

EÚ, a to v súlade s pravidlami Paktu 

stability a rastu vrátane jeho doložiek 

týkajúcich sa flexibility; poznamenáva, že 

investície na nižšej ako celoštátnej úrovni 

sa v posledných rokoch výrazne obmedzili, 

ale stále predstavujú asi 60 % verejných 

investícií v EÚ; zdôrazňuje, že nástroje 

investičnej politiky, ako napríklad EFSI a 

EŠIF, si vyžadujú riadne nastavenie 

prepájania a doplnkovosti medzi nimi, aby 

sa posilnila pridaná hodnota výdavkov 

Únie získaním dodatočných zdrojov od 

súkromných investorov; zdôrazňuje preto, 

že do programu na podporu štrukturálnych 

reforiem (SRSP) by sa mali zapojiť 

miestne a regionálne orgány, keď budú 

zostavovať predmetné projekty 

štrukturálnych reforiem; zdôrazňuje, že 

pružnejšia fiškálna pozícia môže vzniknúť 

iba v dôsledku vyššieho vnútorného 

dopytu v krajinách s prebytkom, čo 

je nevyhnutné nielen preto, aby sa plnili 

odporúčania pre jednotlivé krajiny, ale 

tiež na dosiahnutie koherentnej 
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a kooperatívnej makroekonomickej 

politiky v EÚ; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0309/2016 

Alfred Sant 

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

2016/2101(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. zdôrazňuje, že je dôležité vyhýbať sa 

nadmernému daňovo-odvodovému 

zaťaženiu práce, keďže nadmerné zdanenie 

znižuje stimuly pre neaktívne osoby, 

nezamestnaných, osoby s nízkou mzdou a 

druhé zárobkovo činné osoby v 

domácnosti, aby sa vrátili do zamestnania; 

17. zdôrazňuje, že je dôležité vyhýbať sa 

nadmernému daňovo-odvodovému 

zaťaženiu práce a presunúť zdaňovanie 

smerom k iným zdrojom, ako napríklad 

znečisťovanie životného prostredia, keďže 

nadmerné zdanenie znižuje stimuly pre 

neaktívne osoby, nezamestnaných, osoby 

s nízkou mzdou a druhé zárobkovo činné 

osoby v domácnosti, aby sa vrátili do 

zamestnania; 

Or. en 

 

 


