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31.1.2018 A8-0383/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. pripomína, že podľa Eurostatu 

dosahovala priemerná inflácia v eurozóne 

v roku 2016  0,2 %, zatiaľ čo inflácia po 

vylúčení cien energií bola na úrovni 0,9 %; 

okrem toho poznamenáva, že, ako sa 

uvádza vo výročnej správe ECB za rok 

2016, základnej inflácii naďalej chýba 

presvedčivý stúpajúci trend v roku 2016; 

7. pripomína, že podľa Eurostatu 

dosahovala priemerná inflácia v eurozóne 

v roku 2016  0,2 %, zatiaľ čo inflácia po 

vylúčení cien energií bola na úrovni 0,9 %; 

okrem toho poznamenáva, že, ako sa 

uvádza vo výročnej správe ECB za rok 

2016, základnej inflácii naďalej chýba 

presvedčivý stúpajúci trend v roku 2016; 

zdôrazňuje, že jednotná mena a jej 

architektúra sú hlavným faktorom 

zodpovedným za nízke miery inflácie, 

ktorým v súčasnosti čelia členské štáty 

eurozóny; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. konštatuje, že rast HDP v eurozóne 

je stabilný a súčasne mierny, ale je 

optimistický v porovnaní s 

predchádzajúcimi rokmi a je na stabilnej 

ceste, keď v roku 2015 dosiahol 2 % a v 

roku 2016 1,8 %; konštatuje, že 

hospodárska prognóza Komisie z jesene 

roku 2017 predpovedá, že miera rastu HDP 

v roku 2017 bude vo výške 2,2 % a v roku 

2018 vo výške 2,3 %; 

14. konštatuje, že rast HDP v eurozóne 

je stabilný a súčasne mierny, ale je 

optimistický v porovnaní s 

predchádzajúcimi rokmi a je na stabilnej 

ceste, keď v roku 2015 dosiahol 2 % a v 

roku 2016 1,8 %; konštatuje, že 

hospodárska prognóza Komisie z jesene 

roku 2017 predpovedá, že miera rastu HDP 

v roku 2017 bude vo výške 2,2 % a v roku 

2018 vo výške 2,3 %; zdôrazňuje, že miery 

rastu HDP členských štátov mimo 

eurozóny sú výrazne vyššie ako v 

členských štátoch, ktoré prijali jednotnú 

menu; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

v mene skupiny ENF 

 

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 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 na úrovni členských štátov; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

31.1.2018 A8-0383/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. upozorňuje, že hoci peňažná zásoba 

M1 rástla v roku 2016 na úrovni 8,8 %, 

peňažná zásoba M3 naďalej rastie len na 

úrovni 5 % ročne, z čoho vyplýva, že 

prenos menovej politiky nie je úplne 

efektívny a naznačuje to menové 

abnormality, ako aj chýbajúce primerané 

poskytovanie úverov; zdôrazňuje preto 

význam únie kapitálových trhov (CMU), 

ktorá by mohla poskytnúť alternatívny 

prostriedok financovania hospodárstva v 

časoch otrasov v bankovom sektore; 

22. upozorňuje, že hoci peňažná zásoba 

M1 rástla v roku 2016 na úrovni 8,8 %, 

peňažná zásoba M3 naďalej rastie len na 

úrovni 5 % ročne, z čoho vyplýva, že 

prenos menovej politiky nie je úplne 

efektívny a naznačuje to menové 

abnormality, ako aj chýbajúce primerané 

poskytovanie úverov; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. konštatuje, že skupina na vysokej 

úrovni pre vlastné zdroje identifikovala 

zisky ECB z emisie peňazí ako jeden z 

možných nových vlastných zdrojov pre 

rozpočet EÚ; zdôrazňuje, že na premenu 

týchto ziskov na vlastné zdroje EÚ by bola 

potrebná zmena štatútu ESCB a ECB, ako 

aj úpravy zamerané na zohľadnenie 

špecifickej situácie členských štátov, ktoré 

nepatria do eurozóny; 

40. domnieva sa, že zisky ECB z 

emisie peňazí by sa namiesto 

financovania priorít EÚ mali použiť na 

zníženie príspevkov jednotlivých členských 

štátov do rozpočtu EÚ; 

Or. en 

 

 


