
 

AM\1147787CS.docx  PE616.072v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.3.2018 A8-0047/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. připomíná, že některé členské státy 

stále vykazují velké přebytky běžného 

účtu, které by mohly být použity k podpoře 

veřejných a soukromých investic a podpoře 

hospodářského růstu; 

3.  připomíná, že některé členské státy 

stále vykazují velké a přetrvávající 

přebytky běžného účtu, které brzdí oživení 

a brání obnovení rovnováhy v eurozóně; 

vyjadřuje politování nad tím, že Komise 

nikdy neuplatnila existující nástroje, jež 

jsou k dispozici v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze, aby tuto 

nevyváženost napravila; vyzývá v této 

souvislosti Komisi, aby přijala rozhodná a 

účinná opatření uplatněním nápravné 

složky postupu při makroekonomické 

nerovnováze, tak aby bylo zajištěno, že 

nadměrné přebytky mohou být použity k 

podpoře veřejných a soukromých investic a 

podpoře hospodářského růstu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/2 

Pozměňovací návrh  2 

Rosa D’Amato, Rolandas Paksas, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje význam posílení 

veřejných investic v EU pro napravení 

jejich současného poklesu; vyzývá také k 

dokončení unie kapitálových trhů, aby se 

posílily soukromé investice v rámci celého 

jednotného trhu; domnívá se, že regulační 

rámec pro soukromé investice je třeba ještě 

více zlepšit; 

5. zdůrazňuje význam posílení 

veřejných investic v členských státech EU, 

zejména v zemích s omezeným fiskálním 

prostorem, pro napravení nepříznivých 

dopadů politik úsporných opatření na 

agregátní poptávky a zaměstnanost; 
naléhavě proto žádá, aby byly veřejné 

produktivní investice vyňaty z výpočtu 

schodku a zadlužení; domnívá se, že 

regulační rámec pro soukromé investice je 

třeba ještě více zlepšit; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. nesouhlasí v této souvislosti s 

navrhovaným začleněním rozpočtového 

paktu do právního rámce EU a vyzývá 

členské státy, aby tuto dohodu zrušily, 

neboť by škodlivým způsobem narušovala 

jednak schopnost členských států 

provádět nezávislé fiskální politiky a 

jednak jejich demokratické ústavy; 

požaduje alternativní přístup k evropské 

integraci, který by měl být uzpůsoben 

rozdílným potřebám a rozdílným situacím 

členských států; 

Or. en 

 

 


