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6.3.2019 A8-0087/18

Pozmeňujúci návrh 18
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, 
Marie-Pierre Vieu
v mene skupiny GUE/NGL
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Zriadenie Európskeho menového fondu
(2017/0333R(APP))

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť 
účinný rozhodovací postup 
v zreformovanom EMS, najmä v prípade 
naliehavých situácií; v tejto súvislosti 
vyzýva na posúdenie súčasného systému 
riadenia;

14. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť 
účinný rozhodovací postup 
v zreformovanom EMS, najmä v prípade 
naliehavých situácií; v tejto súvislosti 
vyzýva na posúdenie súčasného systému 
riadenia, v rámci ktorého sa zabezpečí 
inkluzívny dialóg so všetkými 
zainteresovanými stranami, ktorý bude 
rešpektovať národné osobitosti, 
transparentnosť, zodpovednosť a 
jednoduchosť;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/19

Pozmeňujúci návrh 19
Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, 
Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier 
Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Zriadenie Európskeho menového fondu
(2017/0333R(APP))

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. domnieva sa, že tie členské štáty, 
ktoré nie sú schopné splatiť svoj dlh 
Euroskupine, ENFS a EMS bez toho, aby 
vážne poškodili svoju schopnosť 
poskytovať základné ekonomické a 
sociálne služby svojmu obyvateľstvu, by 
mali zvážiť všetky dostupné možnosti 
vrátane jednostranného pozastavenia 
platieb dlhu a zrušenia dlhu;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/20

Pozmeňujúci návrh 20
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Luke 
Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Kostas 
Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Zriadenie Európskeho menového fondu
(2017/0333R(APP))

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že riadne fungovanie 
HMÚ podporuje existencia inštitúcie, ktorá 
slúži ako „veriteľ poslednej inštancie“; v 
tejto súvislosti berie na vedomie pozitívny 
prínos EMS k riešeniu nedostatkov 
inštitucionálneho usporiadania HMÚ, 
konkrétne poskytovaním finančnej pomoci 
niekoľkým členským štátom postihnutým 
finančnou krízou a krízou štátneho dlhu;

3. zdôrazňuje, že riadne fungovanie 
HMÚ podporuje existencia inštitúcie, ktorá 
slúži ako „veriteľ poslednej inštancie“; v 
tejto súvislosti berie na vedomie prínos 
EMS k riešeniu nedostatkov 
inštitucionálneho usporiadania HMÚ, 
konkrétne poskytovaním finančnej pomoci 
niekoľkým členským štátom postihnutým 
globálnou finančnou krízou a krízou 
štátneho dlhu, a to pod podmienkou 
recesívnych fiškálnych opatrení, ako aj 
škrtov v mzdách a vo verejných službách, 
ktoré vedú k nepriaznivým sociálno-
ekonomickým podmienkam a k 
zvyšovaniu nezamestnanosti, chudoby a 
nerovností;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/21

Pozmeňujúci návrh 21
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
v mene skupiny GUE/NGL
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Zriadenie Európskeho menového fondu
(2017/0333R(APP))

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že ak pôjde v 
budúcnosti o rozpočtové zdroje EÚ, mal 
by mať Parlament politickú právomoc 
vykonávať v rámci postupu udelenia 
absolutória všetky uplatniteľné práva na 
kontrolu rozpočtu v súvislosti s EMS; 
poznamenáva, že v takom prípade by sa 
mal Európsky dvor audítorov považovať za 
nezávislého externého audítora a mal by 
mať jasnú a formálnu úlohu v postupe 
udelenia absolutória;

5. vyzýva na poskytnutie príspevku z 
rozpočtu EÚ na zdroje EMS s cieľom 
umožniť Európskemu parlamentu 
vykonávanie svojho práva na kontrolu 
rozpočtu v rámci postupu udeľovania 
absolutória; poznamenáva, že Európsky 
dvor audítorov by sa mal považovať za 
nezávislého externého audítora a mal by 
mať jasnú a formálnu úlohu v postupe 
udelenia absolutória;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Pozmeňujúci návrh 22
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
v mene skupiny GUE/NGL
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Zriadenie Európskeho menového fondu
(2017/0333R(APP))

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že predchádzajúce 
programy makroekonomických úprav 
primerane nerešpektovali základné práva 
Únie a celkový právny rámec, unikli však 
súdnej kontrole, keď využívali 
medzivládnu štruktúru EMS; súhlasí 
s návrhom Komisie, že programy úprav by 
mali byť sprevádzané posúdeniami 
sociálneho vplyvu a mali by byť v súlade s 
nimi; zdôrazňuje však, že takéto 
posúdenia vplyvu nesmú poskytovať 
nekritickú ratifikáciu opatrení na fiškálnu 
konsolidáciu, ako to bolo doteraz, ale mali 
by skôr analyzovať, monitorovať a riadiť 
zamýšľané a nezamýšľané sociálne 
dôsledky plánovaných politických 
opatrení a všetky procesy sociálnej zmeny 
vyplývajúce z týchto zásahov; požaduje 
začlenenie podrobných povinností tohto 
typu do štatútu EMS a vykonávanie 
zmysluplných posúdení sociálneho vplyvu 
všetkých predchádzajúcich programov;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/23

Pozmeňujúci návrh 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Zriadenie Európskeho menového fondu
(2017/0333R(APP))

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. upozorňuje na riziko vyplývajúce 
z oneskorenia pri prehlbovaní bankovej 
únie; víta závery správy Euroskupiny pre 
lídrov o prehĺbení HMÚ zo 4. decembra 
2018, ktoré boli potvrdené vo všetkých jej 
prvkoch samitom eurozóny 14. decembra 
2018; víta najmä zavedenie spoločného 
zabezpečovacieho mechanizmu pre 
jednotný fond na riešenie krízových 
situácií za predpokladu dosiahnutia 
dostatočného pokroku v oblasti znižovania 
rizík, ktorý sa má posúdiť v roku 2020, a 
schválenie hlavných prvkov reformy EMS; 
pripomína svoje predchádzajúce 
stanovisko o potrebe dokončiť európsky 
systém ochrany vkladov (EDIS), pričom 
uznáva, že zníženie rizika a rozdelenie 
rizika by mali ísť ruka v ruke; 
poznamenáva, že nebol dosiahnutý žiadny 
okamžitý výsledok, pokiaľ ide o budúci 
rozpočet eurozóny a stabilizačnú funkciu, 
ale berie na vedomie poverenie pracovať 
na rozpočtovom nástroji pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že sa 
dosiahol značný pokrok v oblasti 
znižovania rizika; pripomína tiež, že 
Parlament významne k tomu prispel, a to 

16. upozorňuje na riziko vyplývajúce 
z oneskorenia pri prehlbovaní bankovej 
únie; víta závery správy Euroskupiny pre 
lídrov zo 4. decembra 2018 o prehĺbení 
HMÚ, ktoré boli potvrdené vo všetkých 
svojich prvkoch samitom eurozóny 14. 
decembra 2018; víta najmä očakávanie 
zavedenia spoločného zabezpečovacieho 
mechanizmu pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií za predpokladu 
dosiahnutia dostatočného pokroku pri 
znižovaní rizík, ktorý sa má posúdiť v roku 
2020, a schválenie hlavných prvkov 
reformy EMS; pripomína predchádzajúcu 
pozíciu Parlamentu týkajúcu sa potreby 
dokončiť EDIS, pričom uznáva, že 
zníženie rizika a rozdelenie rizika by mali 
ísť ruka v ruke; domnieva sa, že fond by 
mal poskytovať finančné prostriedky na 
vytvorenie finančného základu pre plne 
poistený európsky systém ochrany vkladov 
(EDIS), ako to navrhla Komisia vo svojom 
návrhu z 24. novembra 20151, alebo 
zabezpečiť včasné verejné zásahy na 
ochranu zdravej ekonomiky a 
zamestnanosti; poznamenáva, že nebol 
dosiahnutý žiadny okamžitý výsledok, 

1 COM(2015)0586.
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najmä v rámci bankového balíka 
a prudenciálneho zabezpečovacieho 
mechanizmu pre zlyhané úvery;

pokiaľ ide o budúci rozpočet eurozóny a 
stabilizačnú funkciu, ale takisto berie na 
vedomie poverenie pracovať na 
rozpočtovom nástroji pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že sa 
dosiahol značný pokrok na strane 
znižovania rizika; pripomína tiež, že 
Európsky parlament významne prispel 
k tomu, aby sa to umožnilo, a to najmä v 
rámci tzv. bankového balíka 
a prudenciálneho zabezpečovacieho 
mechanizmu pre zlyhané úvery;

Or. en


