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7.3.2018 A8-0047/13 

Pozměňovací návrh  13 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že zlepšující se 

ekonomická situace skýtá příležitosti pro 

realizaci ambiciózních a sociálně 

vyvážených strukturálních reforem, 

zejména opatření na podporu investic, 

neboť úroveň investic v poměru k HDP je 

dnes stále nižší než v období těsně před 

finanční krizí, a opatření, která by zlepšila 

situaci veřejných financí, a to s ohledem 

na zátěž, kterou klade demografický vývoj 

na udržitelnost dluhu;  

G.  vzhledem k tomu, že zlepšující se 

ekonomická situace skýtá příležitosti pro 

realizaci ambiciózních a sociálně 

vyvážených strukturálních reforem, 

zejména opatření na podporu investic, 

neboť úroveň investic v poměru k HDP je 

dnes stále nižší než v období těsně před 

finanční krizí, a to částečně z důvodu 

nedostatku veřejných investic, který je 

důsledkem úsporných opatření 

podporovaných Komisí; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/14 

Pozměňovací návrh  14 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že nutnost větších 

investic je v naprostém rozporu s 

úspornými opatřeními předloženými 

Komisí a že tato opatření byla pravým 

opakem toho, co se mělo provést v zemích 

obzvláště zasažených hospodářskou krizí; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/15 

Pozměňovací návrh  15 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vítá zlepšení v oblasti veřejných 

financí, které je klíčové pro dosažení 

spolehlivějšího, udržitelného a účinného 

růstu, především postupně klesající poměr 

veřejného dluhu k HDP v EU a eurozóně 

a klesající celkové rozpočtové schodky, a 
zdůrazňuje nicméně, že se poměr hrubého 

dluhu k HDP v eurozóně stále pohybuje 

kolem 90 % a v některých členských 

státech dokonce o dost výše; zdůrazňuje, 

že tyto členské státy by měly naléhavě 

snížit své vysoké poměry dluhu k HDP, 

neboť je to podstatně snazší v době 

hospodářského oživení; připomíná, že 

značnou zátěž pro udržitelnost veřejných 

financí představuje stárnutí společnosti a 

další prvky demografického vývoje; vyzývá 

proto členské státy, aby převzaly 

zodpovědnost za budoucí generace; 

10. obává se, že zlepšení v oblasti 

veřejných financí je na úkor veřejných 

investic; zdůrazňuje, že členské státy 

nemohou současně snižovat schodky a 

více investovat do hospodářství; vybízí 

státy, které zaznamenaly velké přebytky 

běžného účtu, a to částečně kvůli euru, 

které bylo pro jejich hospodářství 

podhodnoceno, aby ve fiskální oblasti 

vyvinuly větší úsilí s cílem napravit 

nerovnováhy, které euro vytváří;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/16 

Pozměňovací návrh  16 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že digitalizace, 

globalizace a technologické změny od 

základu proměňují naše trhy práce, což 

vede například k častějším změnám forem 

zaměstnání či pracovních statusů. jež 

vyžadují přizpůsobený přechod; zdůrazňuje 

proto, že je třeba vytvořit dynamické trhy 

práce s dostupnými a vysoce kvalitními 

systémy sociálního zabezpečení, které 

budou schopny reagovat na tyto nové 

podmínky na trhu práce; 

14.  zdůrazňuje, že digitalizace, 

globalizace a technologické změny od 

základu proměňují naše trhy práce, což 

vede například k častějším změnám forem 

zaměstnání či pracovních statusů, jež 

vyžadují přizpůsobený přechod; zdůrazňuje 

proto, že je třeba vytvořit dostupné a 

vysoce kvalitní systémy sociálního 

zabezpečení, které budou schopny reagovat 

na tyto nové podmínky na trhu práce, a 

zejména budou schopny přinést více 

jistoty do života občanů; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/17 

Pozměňovací návrh  17 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že v nedávné době 

zaostával růst reálných mezd za růstem 

produktivity navzdory zlepšení situace na 

trhu práce; zdůrazňuje proto, že v 

některých odvětvích a oblastech by měl 

existovat prostor pro zvyšování mezd 

odpovídající cílům zvýšení produktivity, 

pro zajištění dobrých životních standardů, 

se zohledněním konkurenceschopnosti a 

potřeby vypořádat se s nerovnostmi;  

18. zdůrazňuje, že v nedávné době 

zaostával růst reálných mezd za růstem 

produktivity; zdůrazňuje proto, že v 

některých odvětvích a oblastech by měl 

existovat prostor pro zvyšování mezd 

odpovídající cílům zvýšení produktivity, 

pro zajištění dobrých životních standardů, 

se zohledněním konkurenceschopnosti a 

potřeby vypořádat se s nerovnostmi; v 

souvislosti s tím zdůrazňuje, že je důležité 

spravedlivě zdanit práci i kapitál a 

nejbohatší i nejchudší občany; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/18 

Pozměňovací návrh  18 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá členské státy, aby přijaly 

odpovídající opatření na pomoc mladým 

lidem, kteří ani nestudují ani nepracují 

nebo neprocházejí odbornou přípravou, a 

uprchlíkům a na jejich integraci a včas 

přitom předvídaly požadavky na usnadnění 

jejich hladkého vstupu na trh práce, s cílem 

předejít tomu, aby se stali součástí šedé 

ekonomiky, a žádá, aby bylo zajištěno, že 

veřejné služby budou mít dostatek zdrojů; 

zdůrazňuje, že sociální partneři by měli 

hrát klíčovou úlohu při podpoře těchto 

mladých lidí a uprchlíků a zabránění tomu, 

aby byli na trhu práce diskriminováni;  

22. vyzývá členské státy, aby přijaly 

odpovídající opatření na pomoc mladým 

lidem, kteří ani nestudují ani nepracují 

nebo neprocházejí odbornou přípravou, a 

na jejich integraci a včas přitom předvídaly 

požadavky na usnadnění jejich hladkého 

vstupu na trh práce, s cílem předejít tomu, 

aby se stali součástí šedé ekonomiky, a 

žádá, aby bylo zajištěno, že veřejné služby 

budou mít dostatek zdrojů; zdůrazňuje, že 

sociální partneři by měli hrát klíčovou 

úlohu při podpoře těchto mladých lidí 

a zabránění tomu, aby byli na trhu práce 

diskriminováni; 

Or. en 

 

 


