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6.3.2019 A8-0159/10

Pozmeňujúci návrh 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019
(2018/2119(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže prebytok bežného účtu 
dosiahol vrchol v roku 2017 a má v rokoch 
2019 a 2020 mierne poklesnúť a ustáliť sa 
na približne 3,6 % HDP v eurozóne a 2,3 
% HDP v EÚ, a patrí tak medzi najvyššie 
na svete;

K. keďže prebytok bežného účtu 
dosiahol vrchol v roku 2017 a má v rokoch 
2019 a 2020 mierne poklesnúť a ustáliť sa 
na približne 3,6 % HDP v eurozóne a 2,3 
% HDP v EÚ, a patrí tak medzi najvyššie 
na svete; keďže niektoré členské štáty 
majú naďalej veľké prebytky bežného 
účtu, ktoré značne prevyšujú varovný 
prah 6 % HDP; keďže táto 
makroekonomická nerovnováha 
ovplyvňuje stabilitu a udržateľnosť celej 
EÚ, a tým brzdí proces obnovy rovnováhy 
medzi hospodárstvami krajín eurozóny;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/11

Pozmeňujúci návrh 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019
(2018/2119(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. konštatuje, že pravidlá Paktu 
stability a rastu sa uplatňovali prísnejšie 
v niektorých členských štátoch než 
v iných, a to v závislosti od politického 
vplyvu príslušných vlád, čím sa posilňuje 
dojem, že Komisia uplatňuje „dvojaký“ 
prístup pri vykonávaní rozpočtových 
pravidiel;
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6.3.2019 A8-0159/12

Pozmeňujúci návrh 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019
(2018/2119(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že v eurozóne je stále 
nedostatok investícií, a to aj napriek 
pozitívnym výsledkom Investičného plánu 
pre Európu; poukazuje na to, že v 
súčasnom kontexte, keď sa objavujú 
známky spomalenia hospodárskeho rastu a 
rastúcich vonkajších rizík a výziev, hrajú 
verejné a súkromné investície dôležitú 
úlohu pri uľahčovaní rastu a konvergencie 
na európskej úrovni;

10. konštatuje, že v eurozóne je stále 
značný nedostatok investícií, a to aj 
napriek výsledkom Investičného plánu pre 
Európu; poukazuje na to, že v súčasnom 
kontexte, keď sa objavujú známky 
spomalenia hospodárskeho rastu, 
normalizácie menovej politiky a rastúcich 
vonkajších rizík a výziev, hrajú verejné 
a súkromné investície dôležitú úlohu pri 
uľahčovaní rastu a konvergencie na 
európskej úrovni; vyzýva Komisiu, aby 
v tejto súvislosti urýchlene uskutočnila 
komplexnú revíziu existujúcich pravidiel 
Paktu stability a rastu s cieľom vyňať 
produktívne verejné investície a národné 
príspevky do fondov EÚ z výpočtu 
rozpočtových deficitov;
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6.3.2019 A8-0159/13

Pozmeňujúci návrh 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019
(2018/2119(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje, že riešenie prípadných 
budúcich otrasov si vyžaduje pokrok v 
prehlbovaní HMÚ; pripomína, že 
prehĺbenie HMÚ si bude vyžadovať silný 
politický záväzok, efektívne riadenie a 
demokratickú zodpovednosť; pripomína 
význam odolného bankového sektora a 
jeho efektívnej a primeranej regulácie na 
zabezpečenie finančnej stability; žiada 
postupné dokončenie bankovej únie 
s dôveryhodným európskym systémom 
ochrany vkladov a pokračujúce úsilie o 
zníženie objemu zlyhaných úverov; berie 
na vedomie mandát, ktorý samit eurozóny 
udelil Euroskupine pre prácu na 
rozpočtovom nástroji pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť;

25. zdôrazňuje, že riešenie prípadných 
budúcich otrasov si vyžaduje pokročenie 
v prehlbovaní HMÚ; pripomína, že 
prehĺbenie HMÚ si bude vyžadovať silný 
politický záväzok, efektívne riadenie 
a demokratickú zodpovednosť; pripomína 
význam odolného bankového sektora 
a jeho efektívnej a primeranej regulácie na 
zabezpečenie finančnej stability; žiada 
postupné dokončenie bankovej únie 
s dôveryhodným európskym systémom 
ochrany vkladov; konštatuje, že zatiaľ čo 
sa dosiahol značný pokrok v znižovaní 
objemu zlyhaných úverov, expozície voči 
nelikvidným cenným papierom na 
úrovniach 2 a 3 naďalej predstavujú 
významné riziká pre finančnú stabilitu, 
a preto by sa mali podstatne znížiť; berie 
na vedomie mandát, ktorý samit eurozóny 
udelil Euroskupine pre prácu na 
rozpočtovom nástroji pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť;
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6.3.2019 A8-0159/14

Pozmeňujúci návrh 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019
(2018/2119(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. pripomína, že nápravná časť 
postupu pri makroekonomickej 
nerovnováhe (PMN) sa doposiaľ nikdy 
neuplatnila a že súčasné prebytky bežného 
účtu sa naďalej zväčša neriešia; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby prijala 
rozhodné a účinné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby sa nadmerné prebytky 
znížili na udržateľnú úroveň;
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