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31.1.2018 A8-0383/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Lola Sánchez Caldentey, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. domnieva sa, že vzhľadom na 

súčasnú neefektívnosť transmisných 

kanálov menovej politiky je nevyhnutné, 

aby ECB zabezpečila, aby sa dosiahla 

cenová stabilita, stanovená Radou 

guvernérov ECB ako miera inflácie tesne 

pod úrovňou 2 %; domnieva sa, že ECB by 

však mala pozorne posudzovať výhody a 

vedľajšie účinky svojej politiky, najmä 

pokiaľ ide o zamýšľané opatrenia na boj 

proti deflácii v budúcnosti; je presvedčený, 

že v záujme vytvorenia právnej istoty a 

dôvery vo finančné trhy by sa ECB mala 

zamerať na jasné a stručné oznamovanie 

svojich opatrení v oblasti menovej politiky; 

11. domnieva sa, že vzhľadom na 

súčasnú neefektívnosť transmisných 

kanálov menovej politiky je nevyhnutné, 

aby ECB zabezpečila, aby sa dosiahla 

cenová stabilita, stanovená Radou 

guvernérov ECB ako miera inflácie tesne 

pod úrovňou 2 %; domnieva sa, že ECB by 

však mala pozorne posudzovať výhody a 

vedľajšie účinky svojej politiky, najmä 

pokiaľ ide o zamýšľané opatrenia na boj 

proti deflácii v budúcnosti; považuje 

prijatie cieľa nominálneho HDP za nový 

cieľ menovej politiky; je presvedčený, že v 

záujme vytvorenia právnej istoty a dôvery 

vo finančné trhy by sa ECB mala zamerať 

na jasné a stručné oznamovanie svojich 

opatrení v oblasti menovej politiky;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa  

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

hoci nezamestnanosť klesla z 10,5 % v 

decembri 2015 na 9,6 % v decembri 2016, 

mnohé krajiny eurozóny naďalej trpia 

vysokou úrovňou nezamestnanosti a 

agregovaný dopyt v eurozóne je naďalej v 

útlme, a to aj vzhľadom na to, že 

pretrvávajúca nerovnosť v EÚ môže byť 

škodlivá pre zdravý a inkluzívny 

hospodársky rozvoj; vyzýva preto na 

vykonávanie politík zacielených na 

zvyšovanie produktivity so zameraním na 

zručnosti, ktoré uľahčujú ďalšie vytváranie 

kvalitných pracovných miest, ako aj 

zvyšovanie miezd; 

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

hoci nezamestnanosť klesla z 10,5 % v 

decembri 2015 na 9,6 % v decembri 2016, 

mnohé krajiny eurozóny naďalej trpia 

vysokou úrovňou nezamestnanosti a 

agregovaný dopyt v eurozóne je naďalej v 

útlme, a to aj vzhľadom na to, že 

pretrvávajúca nerovnosť v EÚ môže byť 

škodlivá pre zdravý a inkluzívny 

hospodársky rozvoj; vyzýva preto na 

vykonávanie politík zacielených na 

zvyšovanie produktivity so zameraním na 

zručnosti, ktoré uľahčujú ďalšie vytváranie 

kvalitných pracovných miest, ako aj 

zvyšovanie miezd; vyzýva ECB, aby 

preskúmala možnosti politiky nad rámec 

politiky úrokových sadzieb a nákupov 

dlhopisov s cieľom účinne nasmerovať 

finančné prostriedky alebo úvery do 

reálnej ekonomiky; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. uznáva, že zatiaľ čo súčasná 

politika nízkych úrokových sadzieb má 

dočasne pozitívny účinok na úroveň 

nesplácaných úverov (NPL), mali by sa 

účinne a štruktúrovaným spôsobom riešiť 

zásadné riziká súvisiace s nesplácanými 

úvermi; berie na vedomie úsilie ECB a 

SSM pri dohľade nad bankami a pomoci 

bankám v eurozóne s cieľom znížiť objem 

ich NPL, a najmä usmernenia, ktoré 

poskytla ECB bankám, pokiaľ ide o 

riešenie NPL v marci 2017 a jej opatrenia 

týkajúce sa jednotlivých bánk, ako aj akčný 

plán schválený Radou ECOFIN z 11. júla 

2017 bez toho, aby boli dotknuté 

právomoci Európskeho parlamentu, pokiaľ 

ide o právne predpisy úrovne 1; poukazuje 

na to, že riadne vykonávanie akčného 

plánu Rady si vyžaduje spoločné úsilie zo 

strany bánk, orgánov dohľadu, regulačných 

orgánov a vnútroštátnych orgánov; vyzýva 

na záťažové testy so širokým pokrytím, 

metodickou vhodnosťou a spoľahlivosťou; 

odporúča pozorné monitorovanie vývoja na 

trhoch s nehnuteľnosťami; domnieva sa, že 

akékoľvek dodatočné opatrenia by mali 

zabezpečiť plné rešpektovanie výsad 

Európskeho parlamentu; 

27. uznáva, že zatiaľ čo súčasná 

politika nízkych úrokových sadzieb má 

dočasne pozitívny účinok na úroveň 

nesplácaných úverov (NPL), mali by sa 

účinne a štruktúrovaným spôsobom riešiť 

zásadné riziká súvisiace s nesplácanými 

úvermi; berie na vedomie úsilie ECB a 

SSM pri dohľade nad bankami a pomoci 

bankám v eurozóne s cieľom znížiť objem 

ich NPL, a najmä usmernenia, ktoré 

poskytla ECB bankám, pokiaľ ide o 

riešenie NPL v marci 2017 a jej opatrenia 

týkajúce sa jednotlivých bánk, ako aj akčný 

plán schválený Radou ECOFIN z 11. júla 

2017 bez toho, aby boli dotknuté 

právomoci Európskeho parlamentu, pokiaľ 

ide o právne predpisy úrovne 1; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že v mnohých 

členských štátoch úsilie o obmedzenie 

nesplácaných úverov z ich bankového 

systému malo za následok útok na 

základné právo na bývanie, pričom tisícky 

domácností s nízkymi príjmami prišli o 

svoje domovy v dôsledku bankových dlhov 

alebo žijú v strachu, že o ne prídu; 
poukazuje na to, že riadne vykonávanie 

akčného plánu Rady si vyžaduje spoločné 

úsilie zo strany bánk, orgánov dohľadu, 

regulačných orgánov a vnútroštátnych 

orgánov; vyzýva na záťažové testy so 

širokým pokrytím, metodickou vhodnosťou 
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a spoľahlivosťou; odporúča pozorné 

monitorovanie vývoja na trhoch s 

nehnuteľnosťami; domnieva sa, že 

akékoľvek dodatočné opatrenia by mali 

zabezpečiť plné rešpektovanie výsad 

Európskeho parlamentu;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. žiada ECB, aby zabezpečila 

nezávislosť členov jej výboru pre vnútorný 

audit; nalieha na ECB, aby v záujme 

predchádzania konfliktu záujmov 

zverejnila vyhlásenia o finančných 

záujmoch svojich členov Rady guvernérov; 

vyzýva ECB, aby zabezpečila, aby 

etickému výboru, nepredsedal bývalý 

prezident alebo bývalí členovia Rady 

guvernérov ECB, ani nik, kto môže mať 

konflikt záujmov; vyzýva Radu guvernérov 

ECB, aby sa riadila služobným poriadkom 

a Kódexom správania EÚ a vyžadovala 

dvojročné obdobie profesijnej nečinnosti 

svojich odchádzajúcich členov po ukončení 

ich mandátu; zdôrazňuje, že členovia 

Výkonnej rady ECB by sa mali zdržať 

súčasného členstva vo fórach alebo iných 

organizáciách, ktoré zahŕňajú vedúci 

predstaviteľov bánk pod dohľadom ECB; 

44. žiada ECB, aby zabezpečila 

nezávislosť členov jej výboru pre vnútorný 

audit; nalieha na ECB, aby v záujme 

predchádzania konfliktu záujmov 

zverejnila vyhlásenia o finančných 

záujmoch svojich členov Rady guvernérov; 

vyzýva ECB, aby zabezpečila, aby 

etickému výboru nepredsedal bývalý 

prezident alebo bývalí členovia Rady 

guvernérov ECB, ani nik, kto môže mať 

konflikt záujmov; vyzýva Radu guvernérov 

ECB, aby sa riadila služobným poriadkom 

a Kódexom správania EÚ a vyžadovala 

dvojročné obdobie profesijnej nečinnosti 

svojich odchádzajúcich členov po ukončení 

ich mandátu; zdôrazňuje, že členovia 

Výkonnej rady ECB by sa mali zdržať 

súčasného členstva vo fórach alebo v iných 

organizáciách, ktoré zahŕňajú vedúcich 

predstaviteľov bánk pod dohľadom ECB; 

vyzýva prezidenta ECB, aby sa riadil 

odporúčaním európskej ombudsmanky a 

pozastavil svoje členstvo v skupine 30, čím 

sa posilní nezávislosť ECB; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. vyzýva ECB, aby prijala jasnú a 

verejnú politiku v oblasti oznamovania; 

45. vyzýva ECB, aby na základe správ 

Európskej komisie, Európskeho 

parlamentu a európskej ombudsmanky a 

Dohovoru OSN proti korupcii prijala jasnú 

a verejnú politiku v oblasti oznamovania;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  46a. odsudzuje špekulatívne správanie 

ECB v prípade gréckych dlhopisov 

(programy pre akciové trhy (SMP) a 

dohody o čistých finančných aktívach 

(ANFA)), ktoré boli vylúčené z postupu 

znižovania v rámci programu zapojenia 

súkromného sektora z roku 2012, čo 

vygenerovalo zisky pre Eurosystém vo 

výške takmer 6,2 miliardy EUR a pre 

gréckych občanov viedlo k ďalším 

fiškálnym tlakom a utrpeniu; žiada, aby 

Eurosystém bezpodmienečne vrátil tieto 

zisky Grécku, aby tak grécka vláda mohla 

znížiť neudržateľne vysoké primárne 

prebytky, ktoré boli dohodnuté v rámci 3. 

programu makroekonomických úprav na 

nasledujúcich 36 rokov; domnieva sa, že 

finančné zdroje pochádzajúce z vrátenia 

ziskov alebo z nezaplatenia dlhopisov by 

sa mali použiť na zrušenie úsporných 

opatrení v období po roku 2018, pokiaľ 

ide o zníženie úveru na daň z príjmov 

fyzických osôb a zníženie dôchodkov, ako 

aj na zmiernenie extrémneho daňového 

zaťaženia pracovníkov, poľnohospodárov 

a samostatne zárobkovo činných osôb s 

nízkym príjmom;  

Or. en 
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