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6.3.2019 A8-0159/10

Pozměňovací návrh 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019
(2018/2119(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že přebytek 
běžného účtu dosáhl vrcholu v roce 2017 a 
měl by v letech 2019 a 2020 mírně 
poklesnout na přibližně 3,6 % HDP v 
eurozóně a 2,3 % HDP v EU, a patří tedy k 
nejvyšším na světě;

K. vzhledem k tomu, že přebytek 
běžného účtu dosáhl vrcholu v roce 2017 
a měl by v letech 2019 a 2020 mírně 
poklesnout na přibližně 3,6 % HDP 
v eurozóně a 2,3 % HDP v EU, a patří tedy 
k nejvyšším na světě; vzhledem k tomu, že 
některé členské státy nadále vykazují 
nadměrné přebytky běžného účtu, které 
výrazně překračují výstražný práh 6 % 
HDP; vzhledem k tomu, že tato 
makroekonomická nerovnováha ovlivňuje 
stabilitu a udržitelnost celé EU a ztěžuje 
proces vytváření nové rovnováhy mezi 
ekonomikami eurozóny;
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6.3.2019 A8-0159/11

Pozměňovací návrh 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019
(2018/2119(INI))

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že pravidla Paktu 
o stabilitě a růstu se v některých 
členských státech uplatňují striktněji než 
v jiných, v závislosti na politickém vlivu 
jejich příslušných vlád, čímž se posiluje 
vnímání „dvojího přístupu“ Komise při 
uplatňování rozpočtových pravidel;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/12

Pozměňovací návrh 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019
(2018/2119(INI))

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na to, že v eurozóně stále 
přetrvává investiční mezera navzdory 
pozitivním výsledkům investičního plánu 
pro Evropu; poukazuje na to, že v současné 
situaci, kdy se objevují známky 
hospodářského zpomalení a rostoucích 
vnějších rizik a výzev, hrají veřejné a 
soukromé investice důležitou úlohu, pokud 
jde o usnadnění růstu a sbližování na 
evropské úrovni;

10. poukazuje na to, že v eurozóně stále 
přetrvává výrazná investiční mezera 
navzdory výsledkům investičního plánu 
pro Evropu; poukazuje na to, že v současné 
situaci, kdy se objevují známky 
hospodářského zpomalení, začínající 
normalizace měnové politiky a rostoucích 
vnějších rizik a výzev, hrají veřejné 
a soukromé investice důležitou úlohu, 
pokud jde o usnadnění růstu a sbližování 
na evropské úrovni; vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem urychleně provedla 
komplexní přezkum stávajících pravidel 
Paktu o stabilitě a růstu s cílem vyjmout 
produktivní veřejné investice 
a vnitrostátní příspěvky do fondů EU 
z výpočtu rozpočtových schodků; 

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/13

Pozměňovací návrh 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019
(2018/2119(INI))

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že řešení případných 
budoucích otřesů vyžaduje další 
prohloubení HMU; připomíná, že 
prohloubení HMU vyžaduje silné politické 
odhodlání, účinnou správu a 
demokratickou odpovědnost; připomíná 
význam odolného bankovního sektoru a 
jeho účinné a vhodné regulace pro zajištění 
finanční stability; vyzývá k postupnému 
dokončení bankovní unie s důvěryhodným 
evropským systémem pojištění vkladů a 
pokračujícím úsilím o snížení objemu 
úvěrů v selhání; bere na vědomí mandát 
euroskupiny k práci na rozpočtovém 
nástroji pro konvergenci a 
konkurenceschopnost, který ji byl udělen 
na eurosummitu;

25. zdůrazňuje, že řešení případných 
budoucích otřesů vyžaduje další 
prohloubení HMU; připomíná, že 
prohloubení HMU vyžaduje silné politické 
odhodlání, účinnou správu 
a demokratickou odpovědnost; připomíná 
význam odolného bankovního sektoru 
a jeho účinné a vhodné regulace pro 
zajištění finanční stability; vyzývá 
k postupnému dokončení bankovní unie 
s důvěryhodným evropským systémem 
pojištění vkladů; konstatuje, že bylo 
dosaženo významného pokroku ve snížení 
objemu úvěrů v selhání, zatímco expozice 
vůči nelikvidním cenným papírům 2. a 3. 
stupně nadále představují značná rizika 
pro finanční stabilitu a měly by tudíž být 
výrazně omezeny; bere na vědomí mandát 
euroskupiny k práci na rozpočtovém 
nástroji pro konvergenci 
a konkurenceschopnost, který ji byl udělen 
na eurosummitu;
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6.3.2019 A8-0159/14

Pozměňovací návrh 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019
(2018/2119(INI))

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. připomíná, že nápravná složka 
postupu při makroekonomické 
nerovnováze nebyla dosud nikdy 
uplatněna a že současné přebytky běžného 
účtu zůstávají z velké části neřešeny; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
přijala rozhodná a účinná opatření 
s cílem zajistit, aby nadměrné přebytky 
mohly být sníženy na udržitelnou úroveň;

Or. en


