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31.1.2018 A8-0383/13 

Pozměňovací návrh  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. připomíná, že podle Eurostatu 

činila průměrná inflace v eurozóně v roce 

2016 0,2 %, zatímco inflace bez cen 

energií činila 0,9 %; dále konstatuje, že 

v základní inflaci se v roce 2016 stále 

nezačal projevovat přesvědčivý vzestupný 

trend, jak je uvedeno ve výroční zprávě 

ECB za rok 2016; 

7. připomíná, že podle Eurostatu 

činila průměrná inflace v eurozóně v roce 

2016 0,2 %, zatímco inflace bez cen 

energií činila 0,9 %; dále konstatuje, že 

v základní inflaci se v roce 2016 stále 

nezačal projevovat přesvědčivý vzestupný 

trend, jak je uvedeno ve výroční zprávě 

ECB za rok 2016; zdůrazňuje, že hlavním 

faktorem zodpovědným za nízkou míru 

inflace, které v současnosti čelí členské 

státy eurozóny, je jednotná měna a její 

struktura; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Pozměňovací návrh  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. konstatuje, že růst HDP v eurozóně 

je stabilní, byť skromný, ovšem 

ve srovnání s předchozími lety příznivý 

a rovnoměrně se vyvíjející: v roce 2015 

činil 2 % a v roce 2016 1,8 %; všímá si 

skutečnosti, že podle předpovědí 

uvedených v hospodářské prognóze 

Komise z podzimu 2017 dosáhne růst HDP 

v roce 2017 2,2 % a v roce 2018 2,3 %; 

14. konstatuje, že růst HDP v eurozóně 

je stabilní, byť skromný, ovšem 

ve srovnání s předchozími lety příznivý 

a rovnoměrně se vyvíjející: v roce 2015 

činil 2 % a v roce 2016 1,8 %; všímá si 

skutečnosti, že podle předpovědí 

uvedených v hospodářské prognóze 

Komise z podzimu 2017 dosáhne růst HDP 

v roce 2017 2,2 % a v roce 2018 2,3 %; 

poukazuje na to, že růst HDP v členských 

státech mimo eurozónu je mnohem vyšší 

než v členských státech, které přijaly 

jednotnou měnu; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Pozměňovací návrh  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. domnívá se, že – jak uvedl 

prezident ECB – pouze měnová politika 

nepostačuje k hospodářskému oživení 

a nemůže ani přispět k vyřešení 

strukturálních problémů evropského 

hospodářství, pokud ji nedoplní pečlivě 

koncipované, sociálně vyvážené 

a spravedlivé dlouhodobé politiky 
na úrovni členských států, jež budou 

podporovat růst a konkurenceschopnost, 
a pokud nebude spojena se zdravou 

fiskální politikou v rámci Paktu o stabilitě 

a růstu; dále souhlasí s ECB v tom, že je 

nezbytné prohloubit institucionální 

strukturu HMU s cílem podpořit uvedené 

reformy a vybudovat eurozónu, jež bude 

odolná vůči makroekonomickým otřesům; 

18. domnívá se, že pokud ji nedoplní 

pečlivě koncipovaná, sociálně vyvážená 

a spravedlivá dlouhodobá politická 

opatření na úrovni členských států 

zaměřená na podporu růstu, nebude 

měnová politika k hospodářskému oživení 

stačit a nemůže ani přispět k vyřešení 

strukturálních problémů evropského 

hospodářství; 

Or. en 



 

AM\1144766CS.docx  PE614.376v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

31.1.2018 A8-0383/16 

Pozměňovací návrh  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zdůrazňuje, že ačkoli růst 

peněžního agregátu M1 činil v roce 2016 

8,8 %, meziroční růst peněžního agregátu 

M3 nadále činí pouze 5 %, což svědčí 

o tom, že transmise měnové politiky není 

zcela účinná, a poukazuje na měnové 

anomálie, jakož i na nedostatek vhodné 

nabídky úvěrů; zdůrazňuje proto význam 

unie kapitálových trhů, jež by mohla 

nabídnout alternativní formy financování 

hospodářství v obdobích, kde se banky 

potýkají s problémy; 

22. zdůrazňuje, že ačkoli růst 

peněžního agregátu M1 činil v roce 2016 

8,8 %, meziroční růst peněžního agregátu 

M3 nadále činí pouze 5 %, což svědčí 

o tom, že transmise měnové politiky není 

zcela účinná, a poukazuje na měnové 

anomálie, jakož i na nedostatek vhodné 

nabídky úvěrů; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/17 

Pozměňovací návrh  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. konstatuje, že Skupina na vysoké 

úrovni pro vlastní zdroje považuje zisky 

ECB z měnových příjmů za jeden 

z možných nových vlastních zdrojů 

pro rozpočet EU; zdůrazňuje, že učinit 

z těchto zisků vlastní zdroj EU by 

vyžadovalo změnu statutu ESCB a ECB, 

jakož i úpravy, které by zohlednily zvláštní 

situaci členských států, které nejsou členy 

eurozóny; 

40. domnívá se, že zisky ECB 

z měnových příjmů by se měly použít 

na snížení příspěvků členských států 

do rozpočtu EU, místo toho, aby se 

pomocí nich financovaly priority EU; 

Or. en 

 

 


