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7.3.2018 A8-0047/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. pripomína, že niektoré členské štáty 

majú naďalej veľké prebytky bežného účtu, 

ktoré by sa mohli použiť na podporu 

verejných a súkromných investícií a 

podporu hospodárskeho rastu; 

3.  pripomína, že niektoré členské 

štáty majú naďalej veľké a pretrvávajúce 

prebytky bežného účtu, ktoré brzdia 

obnovu a bránia vytvoreniu novej 

rovnováhy v eurozóne; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Komisia nikdy 

neuplatnila existujúce nástroje, ktoré sú 

k dispozícii v rámci postupu pri 

makroekonomickej nerovnováhe (PMN), 

na nápravu tejto nerovnováhy; vyzýva 

Komisiu, aby v tejto súvislosti prijala 

rozhodné a účinné opatrenia a uplatnila 

nápravnú časť PMN s cieľom zabezpečiť, 

aby sa nadmerné prebytky mohli použiť na 

podporu verejných a súkromných investícií 

a podporu hospodárskeho rastu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Rosa D'Amato, Rolandas Paksas, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť 

verejné investície v EÚ v záujme nápravy 

ich súčasného poklesu; okrem toho 
naliehavo vyzýva na dokončenie únie 

kapitálových trhov s cieľom podporiť 

súkromné investície na celom jednotnom 

trhu; domnieva sa, že by sa mal ďalej 

zlepšovať regulačný rámec pre súkromné 

investície; 

5. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť 

verejné investície v členských štátoch EÚ, 

najmä v krajinách s menším priestorom 

na fiškálne úpravy, v záujme nápravy 

nepriaznivého účinku úsporných opatrení 

na agregovaný dopyt a zamestnanosť; 
naliehavo žiada, aby sa na tento účel 

verejné produktívne investície vyňali 

z výpočtu deficitu a dlhu; domnieva sa, že 

by sa mal ďalej zlepšovať regulačný rámec 

pre súkromné investície; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  26a. v tejto súvislosti odmieta 

navrhované začlenenie rozpočtovej 

dohody do právneho rámca EÚ a vyzýva 

členské štáty, aby túto dohodu zrušili, 

pretože by negatívnym spôsobom 

zasahovala tak do schopnosti členských 

štátov vykonávať autonómne fiškálne 

politiky, ako aj do ich demokratických 

ústav; žiada, aby sa vytvoril alternatívny 

prístup k európskej integrácii, ktorý by 

zohľadňoval odlišné potreby a rozdielne 

podmienky jednotlivých členských štátov; 

Or. en 

 

 


