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31.1.2018 A8-0383/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. súhlasí s ECB, že vyvážená 

kombinácia zdravých a rast 

podporujúcich vnútroštátnych fiškálnych 

politík pri plnom rešpektovaní Paktu 

stability a rastu, vrátane jeho vnútornej 

flexibility, ako aj sociálne vyvážené a 

ambiciózne reformy podporujúce 

produktivitu, sú potrebné aj na úrovni 

členských štátov s cieľom premeniť 

súčasné cyklické oživenie scenár trvalého, 

udržateľného a spoľahlivého dlhodobého 

štrukturálneho hospodárskeho rozvoja; 

10. vyjadruje poľutovanie nad úlohou, 

ktorú ECB zohráva pri obhajovaní 

kombinácie škodlivých úsporných 

opatrení na základe úplného 

rešpektovania Paktu stability a rastu, ako 

aj sociálne nevyvážených neoliberálnych 

štrukturálnych reforiem zameraných na 

obnovu vonkajšej konkurencieschopnosti 

slabších ekonomík prostredníctvom 
vnútornej devalvácie miezd, čo viedlo k 

prehĺbeniu recesie, nárastu chudoby, 

zvýšeniu nezamestnanosti a zároveň k 

vyššiemu pomeru dlhu k HDP; 

zdôrazňuje, že s cieľom vytvoriť zo 

súčasného slabého cyklického oživenia 
scenár trvalého, udržateľného a 

spoľahlivého dlhodobého štrukturálneho 

hospodárskeho rozvoja je naliehavo 

potrebné zvýšiť mieru verejných investícií 

na úrovni členských štátov, najmä v 

krajinách s menším fiškálnym priestorom; 

v tejto súvislosti pripomína, že zatiaľ čo 

verejné investície, najmä do výskumu a 

vývoja, vzdelávania, sociálneho 

zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, 

stimulujú v krátkodobom horizonte 

agregovaný dopyt, vytvárajú z dlhodobého 

hľadiska vyššiu návratnosť produkcie, 

čím so zvyšujúcim sa menovateľom vedú 

k znižovaniu pomeru verejného dlhu k 

HDP; 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

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 a opakované 

neúspechy pri dosahovaní hlavných a 

základných inflačných cieľov musí ECB 

zabezpečiť zachovanie ústretových politík, 

kým sa nedosiahne cenová stabilita, ktorú 

Rada guvernérov ECB stanovila ako 

mieru inflácie, ktorá sa síce blíži k úrovni 

2 %, stále ju však nedosahuje, a návrat 

hospodárstva k plnej zamestnanosti; 

domnieva sa, že ECB by však mala svoje 

mimoriadne menové politiky prepracovať 

takým spôsobom, aby sa účinne premietli 

do reálnej ekonomiky, a to najmä 

prostredníctvom zavedenia povinných 

požiadaviek na využívanie mimoriadnej 

likvidity na poskytovanie úverov reálnemu 

hospodárstvu, namiesto investícií do 

rizikových finančných aktív; okrem toho 

vyzýva ECB, aby dôkladne posúdila 
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, 

transparentné a stručné oznamovanie 

svojich opatrení v oblasti menovej politiky; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. domnieva sa, že ako uviedol 

prezident ECB, menová politika nie je 

dostatočná na udržanie oživenia 

hospodárstva, ani nemôže prispieť k 

vyriešeniu štrukturálnych problémov 

európskeho hospodárstva, ak ju nedoplnia 

starostlivo navrhnuté, sociálne vyvážené a 

spravodlivé dlhodobé politiky posilňujúce 
rast a konkurencieschopnosť na úrovni 

členských štátov, v kombinácii so 

zdravými fiškálnymi politikami a v rámci 

Paktu stability a rastu; súhlasí ďalej s 

ECB, že je potrebné prehĺbiť 

inštitucionálnu štruktúru HMÚ na 

podporu uvedených reforiem a vytvorenie 

eurozóny odolnejšej voči 

makroekonomickým šokom; 

18. domnieva sa, že ako uviedol 

prezident ECB, menová politika 

nepostačuje na udržanie oživenia 

hospodárstva, ani nemôže prispieť k 

vyriešeniu štrukturálnych problémov 

eurozóny a európskeho hospodárstva ako 

celku, ak ju nedoplnia expanzívne fiškálne 

politiky na strane dopytu na úrovni 

členských štátov s cieľom podporovať 

agregovaný dopyt a dosahovať udržateľný 

a inkluzívny hospodársky rast, ako aj 

radikálne reformy zamerané na riešenie 

asymetrií, ktoré boli príčinou krízy 

eurozóny; zdôrazňuje preto, že je potrebné 

zrevidovať inštitucionálnu architektúru 

HMÚ odstránením existujúcich 

rozpočtových obmedzení týkajúcich sa 

verejných investícií v rámci Paktu o 

stabilite a raste a vytvorením skutočných 

dohôd o rozdelení rizika, aby sa eurozóna 

stala odolnejšia voči makroekonomickým 

otrasom; v tejto súvislosti varuje, že pri 

oslabení kvantitatívneho uvoľňovania a 

neexistencii akejkoľvek formy spoločného 

znášania dlhu možno očakávať, že sa 

trvalá finančná zraniteľnosť a hlboké 

nerovnosti v eurozóne pravdepodobne 

opäť objavia, čo spôsobí výrazné 

rozšírenie rizikových prirážok k štátnym 

dlhopisom a hrozby novej krízy štátneho 

dlhu; 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že s cieľom zabezpečiť 

plnú účinnosť menovej politiky, treba 

opraviť nerovnováhy bežného účtu 
vhodnými fiškálnymi, hospodárskymi 

politikami a reformami podporujúcimi 

produktivitu; 

21. zdôrazňuje, že stále vysoké 

prebytky bežného účtu v hlavných 

krajinách eurozóny majú negatívny vplyv 

na oživenie hospodárstva krajín na 

periférii a na európske hospodárstvo ako 

celok, a teda bránia opätovnému 

nastoleniu rovnováhy medzi krajinami; 

zdôrazňuje potrebu náležite riešiť takéto 

makroekonomické nerovnováhy a 
vhodnými fiškálnymi a hospodárskymi 

politikami korigovať nadmerný prebytok; 

vyzýva preto Komisiu, aby v tejto súvislosti 

prijala v rámci postupu pri 

makroekonomickej nerovnováhe rýchle a 

rozhodné kroky; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  27a. so znepokojením upozorňuje na 

riziká pre finančnú stabilitu, ktoré 

vyplývajú zo skutočnosti, že niektoré 

bankové systémy sú vo veľkej miere 

vystavené finančným aktívam úrovne 2 a 

3 vrátane derivátov; vyjadruje 

poľutovanie nad skutočnosťou, že od 

svojho vzniku ECB neprijala žiadne 

opatrenia na odstránenie rizík spojených s 

týmito nelikvidnými a zložitými nástrojmi; 

opakuje svoju požiadavku, aby bola 

expozícia aktív úrovne 2 a 3 začlenená 

medzi priority ECB v oblasti dohľadu na 

rok 2018; 

Or. en 

 

 


