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14.2.2017 A8-0039/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. hlboko ľutuje, že vnútorná devalvácia 

a úsporné opatrenia, ku ktorým boli 

donútené periférne krajiny pod tlakom 

jednotnej meny, mali dlhodobo depresívny 

a destabilizujúci účinok na celé 

hospodárstvo eurozóny, pričom spôsobili 

prepad domáceho dopytu, neúnosný 

nárast miery nezamestnanosti a explóziu 

sociálnych a hospodárskych nerovností; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3b. poukazuje na to, že jednotná mena, 

tým, že bráni normálnym úpravám v 

konkurencieschopnosti medzi 

jednotlivými krajinami cez výkyvy 

voľných výmenných kurzov, ich zbavuje 

hlavných nástrojov hospodárskej politiky 

na absorbovanie hospodárskych šokov, je 

prekážkou hospodárskeho oživenia a 

zhoršila makroekonomické nerovnováhy a 

štrukturálne rozdiely medzi jadrovými a 

periférnymi krajinami;  

Or. en 



 

AM\1117352SK.docx  PE598.499v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

14.2.2017 A8-0039/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3c. zdôrazňuje, že euro má asymetrický 

vplyv na rôzne hospodárstva, pričom 

slabšie hospodárstva musia znášať 

neprimerane vysoké náklady na 

prispôsobenie, aby mohli zostať v menovej 

únii, zatiaľ čo silnejšie ekonomiky aj 

naďalej zväčšujú svoj vývoz a hromadia 

škodlivé externé prebytky, ktoré odrážajú 

konkurenčnú výhodu silno 

podhodnoteného reálneho výmenného 

kurzu; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38a. ľutuje skutočnosť, že napriek veľmi 

veľkým a pretrvávajúcim prebytkom na 

bežnom účte, ktoré  nepriaznivo 

ovplyvňujú fungovanie v eurozóne a 

bránia obnoveniu rovnováhy medzi 

krajinami, Komisia nikdy nepoužila 

existujúce nástroje, ktoré sú k dispozícii v 

rámci postupu makroekonomickej 

nerovnováhy, vrátane nápravnej časti a 

primeraných sankcií, aby predišla nárastu 

takýchto nerovnováh a napravila ich; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  51a. poukazuje na hrozbu, že predĺženie 

politickej a hospodárskej krízy môže viesť 

k chaotickému a nekontrolovanému 

rozpadu eurozóny; zdôrazňuje preto 

vhodnosť skúmať alternatívny plán 

riadneho a kontrolovaného rozpustenia 

menovej únie; zdôrazňuje, že je naliehavo 

nutné medzitým ustanoviť demokratický 

postup vystúpenia pre akýkoľvek členský 

štát, ktorý si želá opustiť menovú úniu; 

Or. en 

 

 


