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7.3.2018 A8-0047/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

 Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže zlepšená hospodárska 

situácia poskytuje príležitosti vykonávať 

ambiciózne a sociálne vyvážené 

štrukturálne reformy, najmä opatrenia 

zamerané na podporu investícií – pretože 

že v porovnaní s obdobím tesne pred 

finančnou krízou je úroveň investícií ako 

podiel HDP v súčasnosti stále ešte nižšia – 

a na zlepšenie situácie verejných financií, 

zohľadňujúc záťaž, ktorú predstavuje 

demografický vývoj pre udržateľnosť 

dlhu;  

G.  keďže zlepšená hospodárska 

situácia poskytuje príležitosti vykonávať 

ambiciózne a sociálne vyvážené 

štrukturálne reformy, najmä opatrenia 

zamerané na podporu investícií – pretože v 

porovnaní s obdobím tesne pred finančnou 

krízou je úroveň investícií ako podiel HDP 

v súčasnosti stále ešte nižšia –, čo je sčasti 

spôsobené nedostatkom verejných 

investícií, ktorý vyplýva z úsporných 

opatrení presadzovaných Komisiou; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. zdôrazňuje, že potreba viac 

investovať je v úplnom rozpore s 

úspornými opatreniami, ktoré navrhla 

Komisia, a že tieto opatrenia boli presným 

opakom toho, čo sa malo vykonať v 

krajinách, ktoré boli mimoriadne ťažko 

postihnuté hospodárskou krízou;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. víta zlepšenia verejných financií, 

ktoré sú kľúčom k dosiahnutiu 

pevnejšieho, udržateľného a efektívneho 

rastu, najmä postupne klesajúci pomer 

dlhu k HDP v EÚ a eurozóne a pokles 

celkových rozpočtových deficitov, pričom 
zdôrazňuje, že pomer hrubého dlhu k 

HDP v eurozóne sa stále pohybuje okolo 

90 % a že vo viacerých členských štátoch 

je výrazne nad touto úrovňou; zdôrazňuje, 

že členské štáty by mali bezodkladne 

znížiť svoje vysoké pomery dlhu k HDP, 

pretože sa to oveľa ľahšie realizuje v 

časoch hospodárskej obnovy; pripomína, 

že starnutie obyvateľstva a ďalšie 

demografické trendy kladú obrovskú 

záťaž na udržateľnosť verejných financií; 

preto vyzýva členské štáty, aby zaujali 

zodpovedný postoj voči budúcim 

generáciám;  

10. vyjadruje obavy, že zlepšenia 

verejných financií boli dosiahnuté na úkor 

verejných investícií; zdôrazňuje, že 

členské štáty nemôžu znižovať deficity a 

zároveň viac investovať do hospodárstva; 

nabáda štáty, ktoré zaznamenali veľké 

prebytky bežného účtu, a to čiastočne v 

dôsledku toho, že euro je pre ich 

hospodárstva podhodnotené, aby vo 

fiškálnej oblasti vyvinuli väčšie úsilie o 

nápravu nerovnováh, ktoré euro prináša; 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje, že digitalizácia, 

globalizácia a technologické zmeny 

radikálne transformujú naše trhy práce a 

prinášajú napríklad hlboké zmeny, pokiaľ 

ide o formy a štatúty zamestnania, ktoré si 

vyžadujú prispôsobený prechod; 

zdôrazňuje preto význam dynamických 

trhov práce s prístupnými a veľmi 

kvalitnými systémami sociálneho 

zabezpečenia schopnými reagovať na tieto 

nové podmienky na trhu práce; 

14.  zdôrazňuje, že digitalizácia, 

globalizácia a technologické zmeny 

radikálne transformujú naše trhy práce a 

prinášajú napríklad hlboké zmeny, pokiaľ 

ide o formy a štatúty zamestnania, ktoré si 

vyžadujú prispôsobený prechod; 

zdôrazňuje preto význam prístupných a 

veľmi kvalitných systémov sociálneho 

zabezpečenia schopných reagovať na tieto 

nové podmienky na trhu práce, a najmä 

schopných zabezpečovať väčšiu istotu v 

živote občanov; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. zdôrazňuje, že v nedávnom období 

rast reálnej mzdy napriek zlepšeniam na 

trhu práce zaostával za rastom 

produktivity; zdôrazňuje v tejto súvislosti, 

že v niektorých sektoroch a oblastiach by 

mohol byť priestor na zvýšenie miezd v 

súlade s cieľmi produktivity, s cieľom 

zabezpečiť dobrú životnú úroveň, 

zohľadňujúc konkurencieschopnosť a 

potrebu riešiť nerovnosti;  

18. zdôrazňuje, že v nedávnom období 

rast reálnej mzdy zaostával za rastom 

produktivity; zdôrazňuje v tejto súvislosti, 

že v niektorých sektoroch a oblastiach by 

mohol byť priestor na zvýšenie miezd v 

súlade s cieľmi produktivity, s cieľom 

zabezpečiť dobrú životnú úroveň, 

zohľadňujúc konkurencieschopnosť a 

potrebu riešiť nerovnosti; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje význam spravodlivého 

zdaňovania práce a kapitálu, ako aj 

spravodlivého zdaňovania najbohatších a 

najchudobnejších občanov; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva členské štáty, aby prijali 

náležité opatrenia na pomoc mladým 

ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 

v procese vzdelávania alebo odbornej 

prípravy (NEET) a utečencom, ako aj na 

ich integráciu, a aby už v počiatočnej fáze 

predvídali požiadavky na uľahčenie ich 

hladkého prechodu na trh práce, s cieľom 

zabrániť tomu, aby ich pohltilo tieňové 

hospodárstvo, a vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili, že verejné služby budú mať 

dostatočné zdroje; zdôrazňuje, že sociálni 

partneri by mali zohrávať kľúčovú úlohu 

pri uľahčovaní integrácie NEET a 

utečencov a pri zabezpečovaní, aby tieto 

osoby neboli vystavené diskriminácii na 

trhu práce;  

22. vyzýva členské štáty, aby prijali 

náležité opatrenia na pomoc mladým 

ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 

v procese vzdelávania alebo odbornej 

prípravy (NEET), ako aj na ich integráciu, 

a aby už v počiatočnej fáze predvídali 

požiadavky na uľahčenie ich hladkého 

prechodu na trh práce, s cieľom zabrániť 

tomu, aby ich pohltilo tieňové 

hospodárstvo, a vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili, že verejné služby budú mať 

dostatočné zdroje; zdôrazňuje, že sociálni 

partneri by mali zohrávať kľúčovú úlohu 

pri uľahčovaní integrácie NEET a pri 

zabezpečovaní, aby tieto osoby neboli 

vystavené diskriminácii na trhu práce; 

Or. en 

 

 


