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14.2.2017 A8-0038/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Sophie Montel, Stanisław Żółtek, 

Michał Marusik 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Rozpočtová kapacita pre eurozónu 

2015/2344(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 

nelegislatívny návrh uznesenia A7-0038/2017 

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozpočtovej kapacite pre eurozónu 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 3 a 50, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže z vedeckých a empirických dôkazov vyplýva, že mať jednotnú menu nie je 

nevyhnutnou podmienkou na podporu obchodu; 

B. keďže európska hospodárska a menová únia (HMÚ) zriadená Maastrichtskou zmluvou 

zablokovala rozvoj a rast v členských štátoch, čo je dôvodom, prečo tieto štáty v 

súčasnosti zažívajú hospodársku recesiu, nízke miery inflácie a štrukturálne vysoké 

miery nezamestnanosti; 

C. keďže deklarovaným cieľom Maastrichtskej zmluvy a projektu HMÚ bola podpora 

konvergencie medzi krajinami eurozóny, dôkazy však poukazujú na silný nárast 

makroekonomických rozdielov, odkedy bola zavedená jednotná mena, čo týmto 

krajinám znemožňuje vysporiadať sa s asymetrickými šokmi; 

D. keďže štrukturálne reformy zavedené od roku 2009 na vnútroštátnej úrovni a politiky 

prijaté na úrovni EÚ, ako sú napríklad nariadenia z balíka šiestich legislatívnych aktov a 

z balíka dvoch legislatívnych aktov, európsky semester a Európsky mechanizmus pre 

stabilitu (EMS), zhoršili už aj tak pesimistickú hospodársku a sociálnu situáciu; 

E. keďže inštitúcie EÚ a Únia ako celok nezohľadňujú devastačné dôsledky svojich 

politických a hospodárskych rozhodnutí na občanov a malé a stredné podniky v Európe; 

1. domnieva sa, že v HMÚ existujú štrukturálne nedostatky od jej vzniku, pretože 

eurozóna nie je optimálnou menovou oblasťou a postupom rokov sa v nej vytvorili 

neudržateľné makroekonomické nerovnováhy; 

2. domnieva sa, že zraniteľnosť HMÚ sa prejavila v kontexte celosvetovej finančnej a 
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hospodárskej krízy, keď sa situácia zhoršila v dôsledku neudržateľných nerovnováh 

spôsobených nepružnosťou jednotnej meny a výraznými verejnými zásahmi 

zameranými na záchranu súkromného finančného sektora, čo vyústilo do krízy štátneho 

dlhu, pričom sa v niektorých členských štátoch prudko zvýšili náklady na štátne 

pôžičky; 

3. zdôrazňuje, že kríza preukázala, že spoločná menová a fiškálna politika založená na 

„jedinom riešení pre všetkých“ nedokáže reagovať na vonkajšie otrasy; zdôrazňuje, že 

systém pevných výmenných kurzov presúva bremeno úprav na trh práce členských 

štátov, ktoré sú nútené vykonávať vnútornú devalváciu, aby obnovili 

konkurencieschopnosť; 

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že od začiatku krízy Európska centrálna banka (ECB) 

uplatňuje nekonvenčnú menovú politiku, ktorá nijako nevedie k stabilizácii 

hospodárskeho cyklu ani k zvyšovaniu miery inflácie na udržateľnú úroveň; 

5. zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť slobodu členských štátov vzdať sa eura; žiada členské 

štáty, aby sa dohodli na pláne koordinovaného rozpadu HMÚ; 

6. domnieva sa, že euro nesplnilo svoj prísľub o stabilite, konvergencii a raste; domnieva 

sa, že rozpočtová kapacita pre eurozónu je ďalším pokusom o záchranu neúspešného 

hospodárskeho a menového projektu, ktorým sa zvyšuje riziko, že HMÚ sa premení na 

systém založený na trvalých fiškálnych prevodoch z hlavných do okrajových krajín; 

7. domnieva sa, že hospodársku a menovú úniu sužuje aj obrovský demokratický deficit; 

zdôrazňuje, že inštitúcie eurozóny, ako sú ECB a Euroskupina, preukázali, najmä v 

časoch krízy, tendenciu konať bez demokratickej zodpovednosti; 

8. odmieta projekt bankovej únie, ktorý sa ukázal ako neúčinný na účel zvýšenia odolnosti 

a stability európskeho finančného systému;  

9. zdôrazňuje, že je potrebné spochybniť existujúcu správu ekonomických záležitostí 

eurozóny, a zabezpečiť tak, aby členské štáty mohli vykonávať hospodárske, menové a 

fiškálne politiky potrebné na podporu udržateľného rastu a zamestnanosti;  

10. zdôrazňuje, že je potrebné umožniť ustanovenie o výnimkách pre všetky krajiny, ktoré 

si neželajú byť súčasťou HMÚ; 

11. poukazuje na skutočnosť, že HMÚ zdôraznila rozpory a konflikty v európskych 

krajinách; zdôrazňuje potrebu komplexného plánu, na ktorom by sa dohodli európske 

hlavy štátov a vlád, s cieľom rozbiť eurozónu, čím sa obnoví systém pohyblivých 

výmenných kurzov; poukazuje na to, že je to nevyhnutným predpokladom na 

vytvorenie nového ducha spolupráce a vzájomného rešpektu medzi zvrchovanými 

európskymi krajinami; 

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, 

Komisii, Rade, Euroskupine, Európskej centrálnej banke, výkonnému riaditeľovi 

Európskeho mechanizmu pre stabilitu a parlamentom členských štátov. 



 

AM\1117427SK.docx  PE598.500v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Or. en 

 

 


