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5. 2. 2014 A7-0149/2 

Pozměňovací návrh  2 

Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy 

Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  La. vzhledem k tomu, že memoranda o 
porozumění posílila neoliberální politiky a 
zhoršila hospodářskou a sociální krizi ve 
zúčastněných členských státech; vedla ke 
snížení platů a důchodů, k poklesu 
domácí poptávky a veřejných investic a 
zhoršila kvalitu zaměstnání, sociální 
ochrany a norem v oblasti zdraví a 
bezpečnosti; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/3 

Pozměňovací návrh  3 

Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Paul Murphy 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Pa. vzhledem k tomu, že pro ekonomiky 
členských států, na které se vztahují 
memoranda o porozumění, je 
charakteristická trvalá recese, nárůst 
veřejného dluhu a pokles HDP. například 
v Řecku činil veřejný dluh v roce 2009 
129 % HDP, zatímco v současnosti 
představuje 178 % HDP; v průběhu let 
2008–2013 se řecké HDP snížilo o 25 %, 
což je největší procento snížení v době 
míru a řecké hospodářství je v recesi již 
šestý rok po sobě; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/4 

Pozměňovací návrh  4 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Alda Sousa, Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ua. vzhledem k tomu, že Španělsko je 
členským státem, který s EU uzavřel 
memorandum zaměřené na záchranu 
finančního systému a sdílí velkou řadu 
problémů uvedených v této zprávě; 
vzhledem k tomu, že španělská vláda 
uplatňuje doporučení Komise tak, jak jsou 
formulována, bez jakékoli demokratické 
konzultace; vzhledem k tomu, že tyto 
problémy, jež Španělsko sdílí s ostatními 
zeměmi zapojenými do programu, 
znamenají, že některá doporučení v této 
zprávě lze ve Španělsku uplatnit; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/5 

Pozměňovací návrh  5 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, 

Alda Sousa 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. domnívá se, že konkrétní spouštěče krize 
se v daných čtyřech členských státech 
lišily, i když lze vypozorovat společné 
vzorce, jako je rychlý nárůst přílivu 
kapitálu a růst makroekonomických 
nerovnováh v celé EU v průběhu let 
předcházejících krizi; upozorňuje, že 
zásadní roli hrály nadměrný soukromý či 
veřejný dluh, jenž vzrostl na úroveň, která 
se stala neudržitelnou, a přehnaná reakce 
finančních trhů v kombinaci se 
spekulacemi a ztrátou 
konkurenceschopnosti a že žádnému 
z těchto faktorů nebylo možné na základě 
stávajícího rámce EU pro správu 
ekonomických záležitostí zabránit; dále 
konstatuje, že krize státního dluhu ve všech 
případech úzce souvisely s celosvětovou 
finanční krizí, již způsobila nedostatečná 
regulace a špatné jednání finančního 
sektoru;  

1. domnívá se, že konkrétní spouštěče krize 
se v daných čtyřech členských státech i 
v ostatních zemích v podobné situaci, jako 
je Španělsko, lišily, i když lze vypozorovat 
společné vzorce, jako je rychlý nárůst 
přílivu kapitálu v průběhu let 
předcházejících krizi; upozorňuje, že 
zásadní roli hrály nadměrný soukromý či 
veřejný dluh, jenž vzrostl na úroveň, která 
se stala neudržitelnou, a přehnaná reakce 
finančních trhů v kombinace se 
spekulacemi; dále konstatuje, že krize 
státního dluhu ve všech případech úzce 
souvisely s celosvětovou finanční krizí, již 
způsobila nedostatečná regulace a 
spekulativní a kriminální jednání 
finančního sektoru;  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/6 

Pozměňovací návrh  6 

Jürgen Klute 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  10a. je mimořádně znepokojen 
kumulativním dopadem masivních a 
předběžných škrtů v základních oblastech 
boje proti chudobě, jako jsou důchody, 
základní služby, zdravotnictví a 
farmaceutické výrobky, na 
nejzranitelnější skupiny a na dětskou 
chudobu ve všech čtyřech zemích 
zapojených do programu; zdůrazňuje, že 
vzhledem k situaci veřejných financí před 
vypuknutím krize bylo uložení nucených 
úsporných opatření z faktického hlediska 
absurdní zejména v případě Irska, 
Španělska a Kypru; konstatuje v této 
souvislosti, že politika trojky byla založena 
na nedostatečných důkazech a 
nepřesných analýzách; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/7 

Pozměňovací návrh  7 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, 

Alda Sousa, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. konstatuje, že daňoví poplatníci 
poskytli bankovnímu sektoru finanční 
injekci ve výši přibližně 40 % irského 
HDP, a to v době, kdy nepřicházela 
v úvahu restrukturalizace dluhu, neboť ta 
předtím rozpoutala v trojce rozsáhlou 
diskusi;  

12. konstatuje, že daňoví poplatníci 
poskytli bankovnímu sektoru finanční 
injekci ve výši přibližně 40 % irského 
HDP, a to v době, kdy nepřicházela 
v úvahu restrukturalizace dluhu, neboť ta 
předtím rozpoutala v trojce rozsáhlou 
diskusi; dále konstatuje, že bankovní 
odvětví i nadále spekuluje s veřejným 
dluhem, a to s týmiž finančními 
prostředky, které veřejnost použila k jeho 
záchraně; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/8 

Pozměňovací návrh  8 

Martina Anderson, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Alda Sousa, 

Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá k úplnému splnění závazku 
představitelů EU z června 2012 týkajícího 
se prolomení bludného kruhu mezi 
bankami a státy a dalšího přezkoumání 
situace irského finančního sektoru 
způsobem, který Irsku zásadním 
způsobem odlehčí břemeno bankovního 
dluhu; 

13. vyzývá k úplném splnění závazku 
představitelů EU z června 2012 týkajícího 
se prolomení bludného kruhu mezi 
bankami a státy a k uplatnění tohoto 
závazku zpětně v případě Irska; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/9 

Pozměňovací návrh  9 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. konstatuje, že Kypr v květnu 2011 
ztratil přístup na mezinárodní trhy kvůli 
významnému zhoršení stavu veřejných 
financí, rozsáhlé expozici kyperského 
bankovního sektoru vůči řecké ekonomice 
a restrukturalizaci řeckého veřejného 
dluhu, jež Kypru způsobila velké ztráty; 
konstatuje, že v letech před zahájením 
programu pomoci EU-MMF v roce 2013 
bylo již delší dobu se znepokojením 
poukazováno na systematickou nestabilitu 
kyperské ekonomiky, mimo jiné 
v důsledku nadměrně zadluženého a 
rizikově operujícího kyperského 
bankovního sektoru a jeho expozice vůči 
vysoce zadluženým místním realitním 
společnostem, v důsledku řecké dluhové 
krize, snižování ratingu kyperských 
vládních dluhopisů mezinárodními 
ratingovými agenturami, neschopnosti 
hradit veřejné výdaje prostřednictvím 
mezinárodních trhů a v důsledku neochoty 
kyperských veřejných orgánů reformovat 
problémový finanční sektor, a namísto 
toho spoléhat na mohutné injekce 
kapitálu ze strany Ruska; připomíná také, 
že situaci dále zkomplikovalo přílišné 
spoléhání se na úspory pocházející od 
občanů Ruska a uchýlení se k půjčce od 

15. konstatuje, že Kypr v květnu 2011 
ztratil přístup na mezinárodní trhy kvůli 
zhoršení stavu veřejných financí 
v souvislosti s krizí a kvůli rozsáhlé 
expozici kyperského bankovního sektoru 
vůči řecké ekonomice a restrukturalizaci 
řeckého veřejného dluhu, jež Kypru 
způsobila velké ztráty; připomíná, že v 
letech před zahájením programu pomoci 
EU-MMF v roce 2013 bylo se 
znepokojením poukazováno na 
systematickou nestabilitu kyperské 
ekonomiky, mimo jiné v důsledku 
nadměrně zadluženého a rizikově 
operujícího kyperského bankovního 
sektoru a jeho expozice vůči vysoce 
zadluženým místním realitním 
společnostem, v důsledku řecké dluhové 
krize, snižování ratingu kyperských 
vládních dluhopisů mezinárodními 
ratingovými agenturami, neschopnosti 
hradit veřejné výdaje prostřednictvím 
mezinárodních trhů;; 



 

AM\1022072EBECS.doc  PE529.630v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

ruských orgánů; dále konstatuje, že v roce 
2007 činil poměr kyperského veřejného 
dluhu k HDP 58,8 % a v roce 2012 stoupl 
na 86,6 % a že v roce 2007 vykázal Kypr 
přebytek veřejných financí ve výši 3,5 % 
HDP, z nějž se stal v roce 2012 schodek 
6,4 % HDP;  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/10 

Pozměňovací návrh  10 

Jürgen Klute 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. konstatuje, že první dohoda z května 
2010 neobsahovala ustanovení o 
restrukturalizaci řeckého dluhu, i když to 
MMF nejprve navrhoval, neboť by 
v souladu se svým obvyklým postupem byl 
preferoval včasnou restrukturalizaci dluhu; 
připomíná neochotu ECB uvažovat 
v letech 2010 a 2011 o jakékoli formě 
restrukturalizace dluhu na základě důvodu, 
že by vyvolala krizi, která by se rozšířila na 
další členské státy, a odmítnutí ECB 
podílet se na restrukturalizaci dohodnuté 
v únoru 2012; konstatuje, že řecká 
centrální banka přispěla ke zhoršení 
problémů na trhu v listopadu 2010 tím, že 
veřejně varovala investory, že se v případě 
řeckého státního dluhu už nelze spoléhat na 
likviditní operace ECB; dále konstatuje, že 
se členské státy zavázaly, že si jejich banky 
zachovají svou expozici vůči trhům s 
řeckými dluhopisy, což nedokázaly splnit;  

17. lituje skutečnosti, že první dohoda z 
května 2010 neobsahovala ustanovení o 
restrukturalizaci řeckého dluhu, i když to 
MMF nejprve navrhoval, neboť by 
v souladu se svým obvyklým postupem byl 
preferoval včasnou restrukturalizaci dluhu; 
lituje neochoty ECB uvažovat v letech 
2010 a 2011 o jakékoli formě 
restrukturalizace dluhu na základě důvodu, 
že by mohla vyvolat krizi, která by se 
rozšířila na další členské státy, a odmítnutí 
ECB podílet se na restrukturalizaci 
dohodnuté v únoru 2012; konstatuje, že 
řecká centrální banka přispěla ke zhoršení 
problémů na trhu v listopadu 2010 tím, že 
veřejně varovala investory, že se v případě 
řeckého státního dluhu už nelze spoléhat na 
likviditní operace ECB; dále konstatuje, že 
se členské státy zavázaly, že si jejich banky 
zachovají svou expozici vůči trhům s 
řeckými dluhopisy, což nedokázaly splnit;  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/11 

Pozměňovací návrh  11 

Paul Murphy, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, 

Alda Sousa, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  19a. domnívá se, že navzdory prohlášením 
trojky a irské vlády Irsko od vystoupení 
z programu nenabylo opět „hospodářské 
nezávislosti“; vzhledem k tomu, že kromě 
toho, že Irsko podléhá „správě 
ekonomických záležitostí“ EU jako 
všechny ostatní země EU, stále ještě 
podléhá také „sledování po ukončení 
programu“ ze strany MMF a „dohledu po 
ukončení programu“ ze strany Komise, 
což zahrnuje formální inspekce 
a pravomoc zavádět další úsporná 
opatření; zdůrazňuje, že tak tomu bude i 
v případě ostatních zemí, které vystoupí ze 
svého programu; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/12 

Pozměňovací návrh  12 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. konstatuje, že Kypr poprvé požádal o 
finanční pomoc dne 25. června 2012, avšak 
odlišné postoje týkající se podmíněnosti a 
odmítnutí původního návrhu programu, 
jenž zahrnoval restrukturalizaci dluhu v 
neprospěch pojištěných vkladatelů, 
kyperským parlamentem dne 19. března 
2013 na základě důvodu, že je v rozporu 
s duchem evropského práva, neboť počítal 
se ztrátou u malých vkladů nižších než 
100 000 EUR, zdržely uzavření konečné 
dohody o pomoci EU-MMF až do 24. 
dubna 2013 (dohoda s EU) a 15. května 
2013 (dohoda s MMF) a dolní sněmovna 
kyperského parlamentu nakonec schválila 
tuto dohodu dne 30. dubna 2013; bere na 
vědomí, že v případě Kypru původně 
existovaly konkurenční návrhy programů 
jednotlivých členů trojky, a upozorňuje na 
nedostatečně přesvědčivé vysvětlení toho, 
jak mohla Evropská komise a ministři 
financí EU schválit zapojení pojištěných 
vkladatelů; dále lituje skutečnosti, že 
kyperské orgány poukazovaly na obtíže, 
které měly v průběhu procesu jednání při 
přesvědčování zástupců trojky o svých 
obavách, a rovněž skutečnosti, že kyperská 
vláda byla údajně nucena akceptovat 
restrukturalizaci dluhu v neprospěch 

22. konstatuje, že Kypr poprvé požádal o 
finanční pomoc dne 25. června 2012, avšak 
odlišné postoje týkající se podmíněnosti a 
odmítnutí původního návrhu programu, 
jenž zahrnoval restrukturalizaci dluhu v 
neprospěch pojištěných vkladatelů, 
kyperským parlamentem dne 19. března 
2013 na základě důvodu, že je v rozporu 
s duchem evropského práva, neboť počítal 
se ztrátou u malých vkladů nižších než 
100 000 EUR, zdržely uzavření konečné 
dohody o pomoci EU-MMF až do 24. 
dubna 2013 (dohoda s EU) a 15. května 
2013 (dohoda s MMF) a dolní sněmovna 
kyperského parlamentu nakonec schválila 
tuto dohodu dne 30. dubna 2013; bere na 
vědomí, že v případě Kypru původně 
existovaly konkurenční návrhy programů 
jednotlivých členů trojky, a upozorňuje na 
nedostatečně přesvědčivé vysvětlení toho, 
jak mohla Evropská komise a ministři 
financí EU schválit zapojení pojištěných 
vkladatelů; dále lituje skutečnosti, že 
kyperské orgány poukazovaly na obtíže, 
které měly v průběhu procesu jednání při 
přesvědčování zástupců trojky o svých 
obavách, a rovněž skutečnosti, že kyperská 
vláda byla údajně nucena akceptovat 
restrukturalizaci dluhu v neprospěch 
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bankovních vkladů kvůli mimořádně 
vysoké míře soukromého zadlužení 
v poměru k HDP; upozorňuje, že i když se 
do jednání a přípravy návrhu programu 
finanční pomoci intenzivně zapojila 
kyperská centrální banka a ministerská 
komise a memorandum o porozumění 
nakonec podepsal guvernér kyperské 
centrální banky spolu s ministrem financí, 
je nezbytné konstatovat, že na jakékoli 
další jednání o podrobnostech tohoto 
memoranda měli mimořádně málo času; 

bankovních vkladů kvůli mimořádně 
vysoké míře soukromého zadlužení 
v poměru k HDP; upozorňuje, že i když se 
do jednání a přípravy návrhu programu 
finanční pomoci intenzivně zapojila 
kyperská centrální banka a ministerská 
komise a memorandum o porozumění 
nakonec podepsal guvernér kyperské 
centrální banky spolu s ministrem financí; 
rozhodně odsuzuje, že na jakékoli další 
jednání o podrobnostech tohoto 
memoranda měli mimořádně málo času;  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/13 

Pozměňovací návrh  13 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. konstatuje, že restrukturalizace dluhu, 
jejíž součástí je zavedení kapitálových 
kontrol, má závažné vedlejší účinky; 
zdůrazňuje, že reálná ekonomika na Kypru 
nadále čelí závažným problémům a 
přerušení úvěrových linek doléhá na 
výrobní hospodářská odvětví;  

23. konstatuje, že restrukturalizace dluhu, 
jejíž součástí je zavedení kapitálových 
kontrol, má závažné vedlejší účinky a 
zničující sociální a hospodářské dopady; 
zdůrazňuje, že reálná ekonomika na Kypru 
nadále čelí závažným problémům a 
přerušení úvěrových linek doléhá na 
výrobní hospodářská odvětví; vyjadřuje 
politování nad tím, že rozhodnutí bylo 
schváleno ze dne na den bez předchozí 
konzultace s vnitrostátním a Evropským 
parlamentem; zdůrazňuje, že tato 
rozhodnutí dále podkopávají 
demokratickou odpovědnost EU; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/14 

Pozměňovací návrh  14 

Jürgen Klute 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  23a. bere na vědomí více než 5 000 žalob 
podaných kyperskými občany na opatření 
požadovaná trojkou mezinárodních 
věřitelů, kdy se velká většina žalob týká 
nezákonných odpisů v případě Bank of 
Cyprus a použití nástroje prodeje 
obchodních činností v případě Laiki 
Bank; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/15 

Pozměňovací návrh  15 

Jürgen Klute 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 b (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  23b. domnívá se, že privatizace 
telekomunikací, odvětví elektřiny a 
přístavních orgánů na Kypru by byla 
strategickou chybou, která povede k 
dominanci soukromých monopolů nebo 
oligopolů na relativně malém a 
izolovaném kyperském trhu, a to na úkor 
spotřebitelů, podniků a fungování 
hospodářství jako celku; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/16 

Pozměňovací návrh  16 

Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy 

Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  26a. poukazuje na odpovědnost orgánů 
EU (ECB, Evropská komise) a 
Euroskupiny za nedemokratické 
fungování trojky, absenci demokratické 
legitimity hospodářských politik a tvrdá 
úsporná opatření zavedená v členských 
státech v rámci programů fiskálních 
úprav; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/17 

Pozměňovací návrh  17 

Willy Meyer, Alda Sousa, Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin  

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 30 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. kritizuje nedostatečnou transparentnost 
vyjednávání o memorandu o porozumění; 
konstatuje, že je třeba vyhodnotit, zda byly 
oficiální dokumenty jasně a včas 
poskytnuty vnitrostátním parlamentům a 
Evropskému parlamentu a projednány v 
nich a zda byly vhodným způsobem 
projednány též se sociálními partnery; dále 
poukazuje na to, že postupy, při nichž se 
informace ponechávají za zavřenými 
dveřmi, mohou mít negativní dopad na 
práva občanů a politickou stabilitu 
v dotčených zemích a na důvěru občanů v 
demokracii a v evropský projekt; 

30. kritizuje nedostatečnou transparentnost 
vyjednávání o memorandu o porozumění; 
konstatuje, že je třeba vyhodnotit, zda byly 
oficiální dokumenty jasně a včas 
poskytnuty vnitrostátním parlamentům a 
Evropskému parlamentu a projednány v 
nich a zda byly vhodným způsobem 
projednány též se sociálními partnery; dále 
poukazuje na to, že postupy, při nichž se 
informace ponechávají za zavřenými 
dveřmi, mohou mít negativní dopad na 
práva občanů a politickou stabilitu 
v dotčených zemích a na důvěru občanů v 
demokracii a v evropský projekt; odsuzuje 
případ španělského memoranda o 
porozumění, v němž španělská vláda 
využívá nedostatečnou transparentnost k 
odůvodňování svých vlastních politických 
iniciativ při snižování sociálních výdajů a 
blokování navrhovaného andaluského 
zákona o sociální funkci bydlení; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/18 

Pozměňovací návrh  18 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Jacky Hénin, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa  

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. vyjadřuje politování nad tím, že do 
programů pro Řecko, Irsko a Portugalsko 
byla vložena řada podrobných receptů pro 
reformy systémů zdravotnictví a výdajové 
škrty; lituje toho, že programy nejsou 
vázány Listinou základních práv Evropské 
unie ani Smlouvami, zejména čl. 168 odst. 
7 SFEU; 

32. vyjadřuje politování nad tím, že do 
programů pro Řecko, Irsko a Portugalsko 
byla vložena řada podrobných receptů pro 
reformy systémů zdravotnictví a výdajové 
škrty; lituje toho, že programy porušují 
Listinu základních práv Evropské unie, 
Evropskou úmluvu o lidských právech, 
Evropskou sociální chartu a ustanovení 
Smluv, zejména čl. 168 odst. 7 SFEU; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/19 

Pozměňovací návrh  19 

Paul Murphy, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Alda Sousa  

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  34a. zdůrazňuje, že nárůst chudoby, 
sociálního vyloučení a nejistoty mezi 
většinou obyvatelstva žijícího v zemích 
zapojených do programu kontrastuje 
s prudkým nárůstem bohatství nepatrné 
menšiny; např. v Irsku se zisky od roku 
2007 zvýšily o 21 % a podle irských 
finančních úřadů (Revenue 
Commissioners) vzrostl počet osob 
vydělávajících více než 500 000 EUR 
ročně na 3 443 v roce 2012 s celkovým 
příjmem 1,8 miliardy EUR, zatímco 1 
milion daňových poplatníků z celkových 
2,16 milionu nedosahuje příjmu ani 
30 000 EUR; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/20 

Pozměňovací návrh  20 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric  

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  34a. je si vědom toho, že memoranda o 
porozumění nejsou spolehlivým řešením 
pro ekonomickou krizi, neboť neprosazují 
udržitelný a dlouhodobý růst, ale místo 
toho zvyšují nezaměstnanost, chudobu, 
sociální vyloučení a nerovnost; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/21 

Pozměňovací návrh  21 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Jacky Hénin, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy  

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  35a. odsuzuje velkou nerovnost v 
rozdělení daňového zatížení a 
nespravedlivou a agresivní fiskální 
politiku zavedenou v Řecku v souvislosti s 
memorandy o porozumění; skupiny s 
nízkými a středními příjmy, zaměstnanci a 
důchodci jsou ještě více postiženi řadou 
nových zvláštních daní, zatímco velký 
kapitál a nadnárodní firmy se v tu samou 
dobu vyhýbají daňové povinnosti a 
spekulují. Navzdory snížení příjmů a 
zvýšení nezaměstnanosti se zdanění osob v 
roce 2013 zvýšilo na 7,9 miliard ze 6,4 
miliard v roce 2008, zatímco výběr daně z 
příjmu právnických osob se v roce 2013 
snížil na 1,6 miliard ze 4,7 miliard v roce 
2008; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/22 

Pozměňovací návrh  22 

Paul Murphy, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  36a. je přesvědčen, že „příběh o úspěchu“, 
který souvisí s vystoupením Irska 
z programu, má velmi málo společného se 
skutečnými úspěchy, které mají dopad na 
životy lidí; vzhledem k tomu, že se jedná 
převážně o prázdné řeči, jejichž cílem je 
podpořit politiku irské vlády a použít Irsko 
jako příklad se záměrem donutit 
jihoevropské země, aby přijaly více 
úsporných opatření; vzhledem k tomu, že 
ve skutečnosti má Irsko nejvyšší čistou 
míru emigrace ze všech členských států, 
investice coby procentní podíl HDP tvoří 
10,6 %, což je nejnižší míra v EU, jejíž 
průměr činí 20 %, Irsko má nadále 
neudržitelný poměr dluhu k HDP, a sice 
125 %, a osobní spotřeba klesla ve 
srovnání s rokem 2008 o 12 %; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/23 

Pozměňovací návrh  23 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 37 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  37a. konstatuje, že programy memorand o 
porozumění byly ve všech případech 
prezentovány jako jednosměrné cesty. 
Byly používány na jedné straně k ochraně 
finančního sektoru, rekapitalizaci bank a 
konverzi soukromého zadlužení na 
veřejné, a na straně druhé ke splacení 
spekulativních sazeb nakumulovaného 
dluhu. Programy memorand o 
porozumění neposloužily k financování 
reálné ekonomiky, ani nebyly použity pro 
veřejné a produktivní investice, aby bylo 
možné převést ekonomiku na cestu růstu, 
ale jejich tvrdá fiskální úsporná opatření 
naopak vedla k hlubší a trvající recesi a 
sociální bídě; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/24 

Pozměňovací návrh  24 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Paul Murphy, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos 

Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že se věnuje příliš málo 
pozornosti zmírňování negativních 
sociálních a politických dopadů strategií 
strukturálních změn v zemích účastnících 
se programu; připomíná příčiny krize; 
lituje toho, že uniformní přístup ke 
krizovému řízení až příliš často nebral 
plný zřetel na rovnováhu v ekonomickém 
a sociálním dopadu předepsaných 
politických opatření; 

45. domnívá se, že se nevěnuje žádná 
pozornost zmírňování negativních 
sociálních a politických dopadů strategií 
strukturálních změn v zemích účastnících 
se programu; připomíná příčiny krize; 
odsuzuje privatizační programy 
prosazované memorandy o porozumění, 
které jsou především zaměřeny na ziskové 
organizace v oblasti veřejných služeb; 
vyzývá k okamžitému ukončení tohoto 
procesu; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/25 

Pozměňovací návrh  25 

Martina Anderson, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 54 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. poukazuje také na střet zájmů mezi 
stávající úlohou ECB coby „technického 
poradce“ v trojce a jejím postavením 
věřitele čtyř členských států a jejího 
mandátu vyplývajícího ze Smlouvy, 
protože ECB podmiňuje svou činnost 
rozhodnutími, na jejichž přijímání se sama 
podílí; vítá nicméně příspěvek ECB k 
řešení krize, současně však žádá, aby byl 
důkladně posouzen potenciální střet zájmů 
ECB, zejména pokud jde o její klíčovou 
úlohu poskytování likvidity; konstatuje, že 
v průběhu krize měla ECB klíčové 
informace o stavu bankovního sektoru a o 
finanční stabilitě obecně a že s ohledem na 
tyto informace poté vyvíjela politický 
nátlak na ty, kdo přijímají rozhodnutí, a to 
přinejmenším v případě restrukturalizace 
dluhu v Řecku, kde ECB žádala, aby byly 
ze státních dluhopisů v jejím držení 
odstraněny CAC, operací ELA na Kypru a 
do programu restrukturalizace v Irsku 
nebyly zařazeni držitelé prioritních 
dluhopisů; 

54. poukazuje také na střet zájmů mezi 
stávající úlohou ECB coby „technického 
poradce“ v trojce a jejím postavením 
věřitele čtyř členských států a jejího 
mandátu vyplývajícího ze Smlouvy, 
protože ECB podmiňuje svou činnost 
rozhodnutími, na jejichž přijímání se sama 
podílí; vítá nicméně příspěvek ECB k 
řešení krize, současně však žádá, aby byl 
důkladně posouzen potenciální střet zájmů 
ECB, zejména pokud jde o její klíčovou 
úlohu poskytování likvidity; konstatuje, že 
v průběhu krize měla ECB klíčové 
informace o stavu bankovního sektoru a o 
finanční stabilitě obecně a že s ohledem na 
tyto informace poté vyvíjela politický 
nátlak na ty, kdo přijímají rozhodnutí, a to 
přinejmenším v případě restrukturalizace 
dluhu v Řecku, kde ECB žádala, aby byly 
ze státních dluhopisů v jejím držení 
odstraněny CAC, operací ELA na Kypru a 
do programu restrukturalizace v Irsku 
nebyly zařazeni držitelé prioritních 
dluhopisů; vyzývá ECB, aby zveřejnila 
dopis ze dne 19. listopadu 2010, který 
zaslal Jean-Claude Trichet tehdejšímu 
ministru financí Irska, jak to požaduje 
evropský veřejný ochránce práv; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/26 

Pozměňovací návrh  26 

Jürgen Klute 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 68 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  68a. vyzývá Komisi, aby vypracovala plán 
hospodářské a sociální obnovy, který musí 
umožnit zemím, jež jsou v současné době 
zapojeny do programu, dohnat léta 
sociálních a hospodářských nezdarů; 
zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možné 
úspěšně bojovat proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, musí být na takový 
plán obnovy každoročně vyčleněny 
finanční zdroje odpovídající přinejmenším 
jednomu procentu hrubého domácího 
produktu Unie; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/27 

Pozměňovací návrh  27 

Martina Anderson, Marisa Matias, Alda Sousa 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 74 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
zátěž nebyla rozdělena rovnoměrně mezi 
všechny subjekty, které se chovaly 
neodpovědně, a že ochrana držitelů 
dluhopisů byla považována za nutné 
opatření EU v zájmu finanční stability; 
žádá Radu, aby aktivovala rámec, který 
schválila pro nakládání s aktivy z dřívější 
doby („legacy assets“), s cílem přerušit 
začarovaný kruh, v němž jsou uvězněny 
státy a banky, a snížit veřejný dluh Irska, 
Řecka, Portugalska a Kypru; naléhavě žádá 
Euroskupinu, aby splnila svou povinnost a 
prověřila situaci v irském finančním 
odvětví s cílem zvýšit udržitelnost 
strukturálních změn v Irsku, a aby s 
ohledem na všechny výše uvedené 
skutečnosti dostála svému závazku vůči 
Irsku a řešila dluhovou zátěž bank v této 
zemi; domnívá se, že dluh z dřívější doby 
by se zde měl řešit především ve vztahu k 
uplatňování Paktu o stabilitě a růstu, 
jelikož Irsko svůj dluh vnímá jako 
nespravedlivou zátěž na základě 
ustanovení o flexibilitě obsažených v 
reformovaném paktu; je toho názoru, že v 
dlouhodobějším horizontu by rozdělení 
nákladů mělo odrážet rozdělení chráněných 
držitelů dluhopisů; bere na vědomí žádost 
irských orgánů o převod části veřejného 

74. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
zátěž nebyla rozdělena rovnoměrně mezi 
všechny subjekty, které se chovaly 
neodpovědně, a že ochrana držitelů 
dluhopisů byla považována za nutné 
opatření EU v zájmu finanční stability; 
žádá Radu, aby aktivovala rámec, který 
schválila pro nakládání s aktivy z dřívější 
doby („legacy assets“), s cílem přerušit 
začarovaný kruh, v němž jsou uvězněny 
státy a banky, a snížit veřejný dluh Irska, 
Řecka, Portugalska a Kypru; naléhavě žádá 
Euroskupinu, aby splnila svou povinnost a 
prověřila situaci v irském finančním 
odvětví s cílem zvýšit udržitelnost 
strukturálních změn v Irsku, a aby s 
ohledem na všechny výše uvedené 
skutečnosti dostála svému závazku vůči 
Irsku a řešila dluhovou zátěž bank v této 
zemi; domnívá se, že dluh z dřívější doby 
by se zde měl řešit především ve vztahu k 
uplatňování Paktu o stabilitě a růstu, 
jelikož Irsko svůj dluh vnímá jako 
nespravedlivou zátěž na základě 
ustanovení o flexibilitě obsažených v 
reformovaném paktu; je toho názoru, že v 
dlouhodobějším horizontu by rozdělení 
nákladů mělo odrážet rozdělení chráněných 
držitelů dluhopisů; podporuje všechny 
případné žádosti irských orgánů týkající 
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dluhu odpovídající nákladům na záchranu 
finančního odvětví do ESM; 

se retrospektivní rekapitalizace 
nejvýznamnějších bank využitím ESM; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/28 

Pozměňovací návrh  28 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Jacky Hénin, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 76 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. připomíná, že je třeba přijmout opatření 
pro zajištění daňových příjmů, zejména pro 
země zapojené do programu, jak je 
stanoveno v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 o 
posílení hospodářského a rozpočtového 
dohledu nad členskými státy eurozóny, 
jejichž finanční stabilita je postižena či 
ohrožena závažnými obtížemi (zpráva 
Gauzès), jež mají „v úzké spolupráci s 
Komisí a v součinnosti s ECB a případně 
s MMF [přijmout] opatření zaměřená na 
posílení účinnosti a účelnosti schopnosti 
výběru příjmů a na boj proti daňovým 
podvodům a únikům, s cílem zvýšit daňové 
příjmy“; připomíná, že by měly být 
urychleně podniknuty účinné kroky pro 
prevenci a potírání daňových podvodů 
uvnitř i vně EU; doporučuje zavedení 
opatření, na jejichž základě by všechny 
subjekty spravedlivě přispívaly k daňovým 
příjmům; 

76. připomíná, že je třeba přijmout opatření 
pro zajištění daňových příjmů, zejména pro 
země zapojené do programu, ale také pro 
členské státy, jež mají obdobné problémy, 
např. Španělsko, se svými daňovými 
příjmy, a přijmout opatření zaměřená na 
posílení účelnosti schopnosti výběru 
příjmů a na boj proti daňovým podvodům a 
únikům, s cílem zvýšit progresivním 
způsobem daňové příjmy s cílem bojovat 
proti problému zvyšování nerovnosti v 
rámci celé EU; připomíná, že by měly být 
urychleně podniknuty účinné kroky pro 
prevenci a potírání daňových podvodů 
uvnitř i vně EU; doporučuje zavedení 
opatření, na jejichž základě by všechny 
subjekty spravedlivě přispívaly k daňovým 
příjmům; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/29 

Pozměňovací návrh  29 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 80 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. lituje toho, že programy nejsou vázány 
Listinou základních práv Evropské unie, 
Evropskou úmluvou o lidských právech 
ani Evropskou sociální chartou, jelikož se 
nezakládají na primárních právních 
předpisech Evropské unie; 

80. lituje toho, že programy porušují 
Listinu základních práv Evropské unie, 
Evropskou úmluvu o lidských právech a 
Evropskou sociální chartu, jelikož se 
nezakládají na primárních právních 
předpisech Evropské unie; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/30 

Pozměňovací návrh  30 

Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marisa 

Matias, Alda Sousa 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 82 a (za nadpisem "Komise") 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  82a. odmítá účast Komise, společně s 
MMF a ECB, v „trojce“ při navrhování 
ozdravných programů pro evropské země 
se schodkem veřejných financí a při 
dohledu nad těmito programy; domnívá 
se, že je hluboce nedemokratické, když 
Komise získává stále větší pravomoci ke 
kontrole vnitrostátních rozpočtů; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/31 

Pozměňovací návrh  31 

Jürgen Klute 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 90 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

90. pověřuje Komisi jakožto „strážkyni 
Smluv“, aby do konce roku 2015 předložila 
podrobnou studii sociálních a 
hospodářských dopadů programů 
strukturálních změn v uvedených čtyřech 
zemích, aby bylo možno jasně pochopit 
krátkodobé i dlouhodobé dopady těchto 
programů a použít výsledné informace pro 
budoucí podpůrná opatření; žádá Komisi, 
aby při vypracovávání této studie využila 
všechny své poradní orgány, včetně 
Hospodářského a finančního výboru, 
Výboru pro zaměstnanost a Výboru pro 
sociální ochranu, a aby plně 
spolupracovala s Parlamentem; domnívá 
se, že zpráva Komise by měla zohledňovat 
i posouzení Agentury Evropské unie pro 
základní práva;  

90. pověřuje Komisi jakožto „strážkyni 
Smluv“, aby do konce roku 2015 předložila 
podrobnou studii sociálních a 
hospodářských dopadů programů 
strukturálních změn v uvedených čtyřech 
zemích, aby bylo možno jasně pochopit 
krátkodobé i dlouhodobé dopady těchto 
programů a použít výsledné informace pro 
budoucí podpůrná opatření; vyzývá Komisi, 
aby požádala MOP o vypracování zpráv 
o možných nápravných opatřeních 
a pobídkách, aby se zajistil naprostý 
soulad s Evropskou sociální chartou 
a protokolem k této chartě a se základními 
úmluvami MOP; žádá Komisi, aby při 
vypracovávání této studie využila všechny 
své poradní orgány, včetně Hospodářského 
a finančního výboru, Výboru pro 
zaměstnanost a Výboru pro sociální 
ochranu, a aby plně spolupracovala 
s Parlamentem; domnívá se, že zpráva 
Komise by měla zohledňovat i posouzení 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/32 

Pozměňovací návrh  32 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 109 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

109. vyzývá k začlenění memorand mezi 
právní předpisy Společenství s cílem 
podpořit důvěryhodnou a udržitelnou 
konsolidační strategii, čímž se přispěje i k 
plnění cílů strategie Unie pro růst a cílů, 
jež byly vyhlášeny pro oblast sociální 
soudržnosti a zaměstnanosti; doporučuje, 
aby mandáty pro jednání byly podrobeny 
hlasování Evropského parlamentu a aby 
byl Parlament ve věci memorand o 
porozumění konzultován, s cílem zajistit 
programům pomoci náležitou 
demokratickou legitimitu; 

vypouští se 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/33 

Pozměňovací návrh  33 

Jürgen Klute 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 110 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  110a. vybízí ke změně Smlouvy s cílem 
umožnit rozvoj prosperující fiskální a 
sociální unie; domnívá se, že tento projekt 
musí zahrnovat perspektivu vytvoření 
svrchované měnové unie umožňující 
měnovou a fiskální politiku z 
makroekonomické perspektivy; domnívá 
se, že z politického hlediska nemůže 
evropský projekt přežít při stálém 
rozdělení členských států na věřitele a 
dlužníky. Konstatuje, že z ekonomického 
hlediska vede rozhodnutí Euroskupiny, 
namířené proti fiskální unii a ve prospěch 
snahy dotlačit řadu členských států k 
vnitřní devalvaci, celou eurozónu do 
permanentní recese, rostoucí 
nezaměstnanosti a deflace a nadále 
ohrožuje celosvětovou ekonomiku; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/34 

Pozměňovací návrh  34 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Paul 

Murphy 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 111 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

111. je toho názoru, že by měla být 
zkoumána možnost změny Smlouvy, která 
by umožnila rozšíření oblasti působnosti 
stávajícího článku 143 SFEU na všechny 
členské státy, místo toho, aby se omezoval 
jen na členské státy mimo eurozónu; 

vypouští se 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/35 

Pozměňovací návrh  35 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 114 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

114. je toho názoru, že by měla být 
prozkoumána možnost vytvořit 
mechanismus s jasnými procedurálními 
kroky pro země, jimž hrozí platební 
neschopnost, a to společně s pravidly 
balíčku šesti a balíčku dvou právních aktů 
týkajících se správy ekonomických 
záležitostí; vyzývá v této souvislosti MMF 
a žádá Komisi a Radu, aby spolu s MMF 
předložily společný postoj k oživení 
diskuse o mezinárodním mechanismu 
restrukturalizace státního dluhu (SDRM) 
s cílem zaujmout v této oblasti spravedlivý 
a udržitelný mnohostranný přístup; 

vypouští se 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/36 

Pozměňovací návrh  36 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Jacky Hénin, Marie-

Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 116 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

116. zastává názor, že v práci, která byla v 
souvislosti s touto zprávou započata, by se 
mělo pokračovat; vyzývá příští Parlament, 
aby v práci související s touto zprávou 
pokračoval a aby její hlavní závěry více 
rozpracoval a navázal na ně dalším 
šetřením;  

116. zastává názor, že předložená zpráva 
z vlastního podnětu je pouze prvním 
krokem k učinění určitých závěrů o 
fungování a úloze „trojky“, a žádá, aby 
byl na počátku nového volebního období 
zřízen řádný vyšetřovací výbor v souladu s 
článkem 226 SFEU a článkem 185 
jednacího řádu s cílem lépe a důkladněji 
přezkoumat úlohu, fungování a výsledky 
„trojky“; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/37 

Pozměňovací návrh  37 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa 

Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 116 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  116a. zdůrazňuje, že programy memorand 
o porozumění byly příčinou obrovských 
sociálních nákladů; žádá o pozastavení 
těchto programů a o to, aby Evropská 
unie poskytla veškeré prostředky nezbytné 
k tomu, aby vlády mohly obnovit mzdy, 
důchody, sociální práva a pracovněprávní 
vztahy na úrovni před memorandem a 
zmírnit veškeré katastrofální důsledky, jež 
programy způsobily; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/38 

Pozměňovací návrh  38 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Marisa 

Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu 
eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 116 b (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  116b. vyzývá k tomu, aby bylo v rámci 
evropské dluhové konference nalezeno 
definitivní řešení pro všechny předlužené 
členské státy eurozóny a aby byla po 
provedení mezinárodního auditu smazána 
největší část dluhu; 

Or. en 

 
 
 


