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24.4.2017 A8-0160/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

COM(2016)0475 – C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. zdôrazňuje, že finančná pomoc 

členským štátom v ťažkostiach nadobudla 

formu úverov požičaných na kapitálových 

trhoch, pričom rozpočet Únie bol použitý 

ako záruka; domnieva sa, že v týchto 

programoch bola oslabená úloha 

Parlamentu ako rozpočtového orgánu, čím 

sa ďalej znížila demokratická legitimita 

poskytnutej finančnej pomoci; 

16. zdôrazňuje, že finančná pomoc 

členským štátom v ťažkostiach nadobudla 

formu úverov požičaných na kapitálových 

trhoch, pričom rozpočet Únie bol použitý 

ako záruka; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že najmä v prípade Grécka a Írska 

boli tieto úvery pôvodne poskytnuté 

za prehnané úrokové sadzby, čím Únia 

nadmerne profitovala z núdze členského 

štátu; domnieva sa, že v týchto 

programoch bola oslabená úloha 

Parlamentu ako rozpočtového orgánu, čím 

sa ďalej znížila demokratická legitimita 

poskytnutej finančnej pomoci; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

COM(2016)0475 – C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. považuje za dôležité preskúmať 

úlohu Európskej centrálnej banky, pokiaľ 

ide o nepriamu pomoc členským štátom pri 

plnení ich cieľov a o širšiu podporu 

finančnej štruktúry Únie počas trvania 

finančných programov; 

18. považuje za veľmi dôležité 

preskúmať úlohu Európskej centrálnej 

banky počas krízy, aby sa preverili najmä 

tvrdenia a obvinenia potvrdené 

zástupcami MMF, ktorých sa to v danom 

čase týkalo, vo veci nátlaku zo strany ECB 

pri jej rokovaniach s vtedajšou írskou 

vládou; ďalej žiada preskúmať úlohu 

ECB, pokiaľ ide o nepriamu pomoc 

členským štátom pri plnení ich cieľov a 

o širšiu podporu finančnej štruktúry Únie 

počas trvania finančných programov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

COM(2016)0475 – C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. domnieva sa, že na začiatku krízy 

bolo ťažké predpokladať, že sa vyskytnú 

niektoré neočakávané prípady nerovnováh, 

ktoré budú mať zničujúce následky 

v niektorých členských štátoch; 

zdôrazňuje, že bolo ťažké predpokladať 

rozsah a charakter globálnych finančných 

kríz v období rokov 2007 až 2008, ktoré 

boli bezprecedentné; 

19. domnieva sa, že na začiatku krízy 

bolo ťažké predpokladať, že sa vyskytnú 

niektoré neočakávané prípady nerovnováh, 

ktoré budú mať zničujúce následky 

v niektorých členských štátoch; ďalej sa 

domnieva, že jednou z hlavných príčin 

tejto krízy bol neúplný charakter eura ako 

meny pri jej zavedení, pretože chýbali 

dokonca aj tie najzákladnejšie štruktúry 

na podporu meny; zdôrazňuje, že bolo 

ťažké predpokladať rozsah a charakter 

globálnych finančných kríz v období rokov 

2007 až 2008, ktoré boli bezprecedentné; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

COM(2016)0475 – C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. súhlasí s názorom Dvora audítorov, 

že sa nevenovala dostatočná pozornosť 

právnemu rámcu pre dohľad v období pred 

krízou, v dôsledku čoho sa nepodarilo 

odhaliť riziko spočívajúce 

vo východiskovej fiškálnej situácii v čase 

veľmi vážnej hospodárskej krízy; 

20. súhlasí s názorom Dvora audítorov, 

že sa nevenovala dostatočná pozornosť 

právnemu rámcu pre dohľad v období pred 

krízou, v dôsledku čoho sa nepodarilo 

odhaliť riziko spočívajúce vo 

východiskovej fiškálnej situácii v čase 

veľmi vážnej hospodárskej krízy, a že 

v dôsledku tohto chýbajúceho dozoru 

a dohľadu musí ECB prijať 

zodpovednosť za svoju úlohu, ktorú 

zohrávala pri vzniku krízy; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

COM(2016)0475 – C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. víta, že zákonodarcovia v reakcii na 

finančnú krízu schválili balíky šiestich 

a dvoch legislatívnych aktov zamerané na 

vyriešenie nedostatkov v oblasti dohľadu, 

ktoré kríza odhalila; domnieva sa však, že 

reforma rámca Únie pre správu 

hospodárskych záležitostí nepriniesla 

v predchádzajúcich rokoch úplné 

ukončenie krízy, a vyzýva Komisiu, aby 

vykonala ďalšiu analýzu silných a slabých 

stránok nového rámca v porovnaní s inými 

podobnými hospodárstvami (napr. USA, 

Japonsko a iné krajiny OECD) a aby 

v prípade potreby navrhla ďalšie reformy; 

21. berie na vedomie, že 

zákonodarcovia v reakcii na finančnú krízu 

schválili balíky šiestich a dvoch 

legislatívnych aktov zamerané na čiastočné 

vyriešenie nedostatkov v oblasti dohľadu, 

ktoré kríza odhalila; domnieva sa však, že 

reforma rámca Únie pre správu 

hospodárskych záležitostí neviedla 

v predchádzajúcich rokoch k úplnému 

ukončeniu krízy, a vyzýva Komisiu, aby 

vykonala ďalšiu analýzu silných a slabých 

stránok nového rámca v porovnaní s inými 

podobnými hospodárstvami (napr. USA, 

Japonsko a iné krajiny OECD) a aby 

v prípade potreby navrhla ďalšie reformy; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

COM(2016)0475 – C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby sa riadila 

odporúčaním Dvora audítorov ďalej 

zvyšovať kvalitu svojich 

makroekonomických a fiškálnych prognóz; 

22. vyzýva Komisiu, aby sa riadila 

odporúčaním Dvora audítorov ďalej 

zvyšovať kvalitu svojich 

makroekonomických a fiškálnych prognóz, 

ktoré sú v neprijateľnej miere sústavne 

nesprávne; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

COM(2016)0475 – C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. berie na vedomie záver Dvora 

audítorov, že Komisia v náročnej časovej 

tiesni a len s obmedzenými skúsenosťami 

dokázala plniť nové úlohy riadenia 

programov finančnej pomoci; zdôrazňuje 

záver Dvora audítorov, že vzhľadom na 

okolnosti išlo o úspech; 

23. berie na vedomie záver Dvora 

audítorov, že Komisia v náročnej časovej 

tiesni a len s obmedzenými skúsenosťami 

dokázala plniť nové úlohy riadenia 

programov finančnej pomoci, berie však 

na vedomie aj to, že a) ak by náležité 

podporné štruktúry pre novú menu boli 

zavedené už od začiatku, potom by kríza, 

ak by k nej vôbec došlo, nebola taká 

závažná, a b) takisto konštatuje, že riadne 

prognózy a plánovanie by umožnili 

predvídať všetky takéto problémy 

a pripraviť sa na ne; akceptuje však záver 

Dvora audítorov, že vzhľadom na vtedajšie 

okolnosti a environmentálne obmedzenia 

išlo o úspech; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

COM(2016)0475 – C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta rozhodnutie povoliť, aby za 

riadenie finančnej pomoci zodpovedala 

Komisia, a nie iní finanční partneri, čím sa 

umožní, aby pomoc bola šitá na mieru 

a boli pri nej zohľadnené osobitosti, ako aj 

pocit zodpovednosti členských štátov; 

24. víta rozhodnutie povoliť, aby za 

riadenie finančných úverov zodpovedala 

Komisia, a nie iní finanční partneri, čím sa 

umožní, aby úvery boli šité na mieru a boli 

pri nich zohľadnené osobitosti, ako aj pocit 

zodpovednosti členských štátov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

COM(2016)0475 – C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. zdôrazňuje, že v začiatočnej fáze 

programov fungovala Komisia pod silným 

časovým a politickým tlakom, pričom 

musela čeliť neurčitým rizikám 

s nepredvídateľnými dôsledkami pre 

hospodárstvo, ktoré ohrozovali stabilitu 

celého finančného systému; 

27. zdôrazňuje, že v začiatočnej fáze 

programov fungovala Komisia pod silným 

časovým a politickým tlakom, pričom 

musela čeliť neurčitým rizikám 

s nepredvídateľnými dôsledkami pre 

hospodárstvo, ktoré ohrozovali stabilitu 

celého finančného systému; zdôrazňuje 

tiež, že dotknuté členské štáty boli takisto 

pod veľkým časovým a politickým tlakom; 

poukazuje na to, že v dôsledku všetkých 

týchto tlakov boli prijaté rozhodnutia, 

ktoré sa v súčasnosti – retrospektívne a 

s väčším pokojom – môžu prehodnotiť 

a ktoré by sa aj mali prehodnotiť, ako 

napríklad rozhodnutie Írska z roku 2010 

vziať na seba bankové dlhové 

financovanie vo forme zmeniek v hodnote 

31 miliárd EUR, aby zachránilo dve 

platobne neschopné nesystémové banky, 

a tým zabránilo kolapsu bánk v celej Únii 

v dôsledku reťazovej reakcie, a to v čase, 

keď nebol zavedený žiaden z potrebných 

pilierov meny (ako napríklad jednotný 

mechanizmus riešenia krízových situácií 

alebo EMS); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

COM(2016)0475 – C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. domnieva sa, že napriek 

chýbajúcim predchádzajúcim skúsenostiam 

s finančnou pomocou získavala Komisia 

skúsenosti v praxi, dokázala relatívne 

rýchlo tieto programy zaviesť a zlepšila 

riadenie neskorších programov; 

28. domnieva sa, že napriek 

chýbajúcim predchádzajúcim skúsenostiam 

s finančnou pomocou získavala Komisia 

skúsenosti v praxi, dokázala relatívne 

rýchlo tieto programy zaviesť a zlepšila 

riadenie neskorších programov, hoci 

skutočné náklady tejto nedostatočnej 

skúsenosti niesli – a stále nesú – dotknuté 

členské štáty; 

Or. en 

 

 


