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5. 3. 2014 A7-0149/46 

Pozměňovací návrh  46 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

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

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že veřejné výdaje 
v Portugalsku vzrostly v důsledku krize ze 
42 % HDP v roce 2000 na 51 % v roce 
2010, jako výsledek opatření ke stimulaci 
ekonomiky, jejichž hlavní pojetí 
definovala EU; vzhledem k tomu, že 
v roce 2011 činily výdaje na sociální 
ochranu 26,5 % HDP ve srovnání 
s průměrnou hodnotou 29,1 % v EU-28; 
vzhledem k tomu, že v roce 2007, v době 
před mezinárodní krizí, činil schodek 
veřejných financí 3,1 % a veřejný dluh 
68,3 %, což jsou hodnoty blízké těm, které 
ukládají pravidla Maastrichtské smlouvy 
(a blízké hodnotám v zemích, jako je 
Německo); 

Or. pt 
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5. 3. 2014 A7-0149/47 

Pozměňovací návrh  47 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa, Paul Murphy 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že portugalský 
veřejný dluh se od roku 2007 prakticky 
zdvojnásobil; vzhledem k tomu, že po 
přijetí memoranda o porozumění se 
portugalský státní dluh v letech 2011 
a 2012 zvýšil o 25,3 mld. EUR ročně, 
tj. tempem 6,4krát vyšším, než bylo 
zaznamenáno v letech 2001 až 2004, 
a 2,7krát vyšším, než bylo zaznamenáno 
v letech 2005 až 2010; vzhledem k tomu, 
že v srpnu 2013 dosáhl podle portugalské 
národní banky celkový veřejný dluh 
254 638 milionů EUR (155,2 % HDP) 
a veřejný dluh podle maastrichtských 
kritérií, která nezahrnují celý dluh, dosáhl 
214 880 milionů EUR (131,4 % HDP), což 
představuje bezprecedentní úroveň; 

Or. pt 
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5. 3. 2014 A7-0149/48 

Pozměňovací návrh  48 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A c (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ac. vzhledem k tomu, že studie ukazují, že 
snížení portugalského veřejného dluhu na 
úroveň blízkou 60 % HDP, jak je 
stanoveno v tzv. rozpočtovém paktu, bude 
možné pouze tehdy, budou-li současně 
v průběhu příštích 20 let splněny dvě 
podmínky: výrazný hospodářský růst ve 
výši přibližně 4 % nominálního HDP 
a pozitivní primární saldo ve výši asi 
3,5 %; 

Or. pt 



 

AM\1022071CS.doc  PE529.630v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
5. 3. 2014 A7-0149/49 

Pozměňovací návrh  49 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A d (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ad. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
nese aktivní spoluvinu na stupňujících se 
úrokových sazbách portugalského 
státního dluhu, protože nezasáhla, když 
současný politický a institucionální 
kontext umožňoval se situací skoncovat, 
jak ukazovala aktivita ECB v jiných 
případech; 

Or. pt 
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5. 3. 2014 A7-0149/50 

Pozměňovací návrh  50 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa, Paul Murphy 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A e (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ae. vzhledem k tomu, že prováděním 
memoranda o porozumění se dramaticky 
zhoršily ekonomické ukazatele 
Portugalska, což způsobilo prudký pokles 
HDP a investic,  jakož i pokles veřejné 
i soukromé spotřeby; vzhledem k tomu, že 
spotřeba domácností výrazně poklesla 
a zhoršila se zemědělská, průmyslová 
a energetická produkce i obchod; 
vzhledem k tomu, že celková zaměstnanost 
poklesla v posledních dvou letech o 8,1 % 
a bylo zrušeno 400 000 pracovních míst; 

Or. pt 
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5. 3. 2014 A7-0149/51 

Pozměňovací návrh  51 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A f (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Af. vzhledem k tomu, že snahou 
memoranda o porozumění s Portugalskem 
je zaútočit na práva zaměstnanců a jejich 
mzdy a důchody, ničit veřejné služby 
a snížit počet pracovních míst v tomto 
sektoru; vzhledem k tomu, že 
nezaměstnanost dosáhla velmi vysoké 
úrovně, zejména mezi mladými lidmi, 
a zkrachovaly tisíce malých a středních 
podniků; vzhledem k tomu, že od vstupu 
memoranda o porozumění v platnost 
kontrastuje v Portugalsku zhoršení 
sociálních podmínek a stále větší 
vykořisťování pracujících s nárůstem 
počtu milionářů a objemem jejich 
majetku; 

Or. pt 
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5. 3. 2014 A7-0149/52 

Pozměňovací návrh  52 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky 

Hénin, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 37 b (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 37b. domnívá se, že memorandum 
o porozumění s Portugalskem nabídlo 
bankovnímu sektoru a velkým podnikům 
podporu v řádech mnoha milionů 
a balíček záruk a předalo veřejné zdroje 
do rukou lichvářů a pro účely spekulací 
na finančním trhu; domnívá se, že 
portugalský veřejný dluh je neudržitelný, 
a vyzývá k tomu, aby byl neprodleně 
zahájen proces opětovného projednávání 
výše dluhu, lhůt splatnosti, úrokové sazby 
a podmínek splácení dluhu a aby byly tyto 
záležitosti sladěny s hospodářskými 
a sociálními potřebami a s Ústavou 
Portugalské republiky, zejména pokud jde 
o indexy nezaměstnanosti, růstu HDP 
a obchodní bilance; 

Or. pt 
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5. 3. 2014 A7-0149/53 

Pozměňovací návrh  53 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat,  Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 48 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48a. domnívá se, že memorandum 
o porozumění s Portugalskem představuje 
akt vměšování, který je nezákonný 
a nedemokratický, pokud jde o politické 
a institucionální rozhodování, který 
porušuje zásady a práva zakotvená 
v portugalské ústavě a navíc, pokud jde 
o jeho podstatu, nepředstavuje nic 
menšího než útočný pakt proti zemi 
a jejímu lidu; požaduje neprodlené 
zrušení memoranda o porozumění 
s Portugalskem a rozpuštění trojky; 

Or. pt 
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5. 3. 2014 A7-0149/54 

Pozměňovací návrh  54 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 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 
Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 64 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 64a. odmítá jakékoli diktáty, podmínky 
a omezení, jež narušují svrchované právo 
členských států na určování jejich 
hospodářských politik, včetně řízení 
vlastních přírodních zdrojů a obchodních 
vztahů; trvá na tom, že dohody a smlouvy, 
jimiž se řídí integrace EU, by měly být 
odvolatelné a že postavení každé země by 
mělo být přizpůsobeno vůli jejích obyvatel 
a aktuální situaci s tím, že musí být 
povolena nezbytná ustanovení o výjimce; 

Or. pt 
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5. 3. 2014 A7-0149/55 

Pozměňovací návrh  55 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky 

Hénin, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 64 b (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 64b. kritizuje skutečnost, že ani okamžité 
zrušení memoranda o porozumění by 
nezaručilo občanům nezadatelné právo na 
rozvoj; vyzývá k neprodlenému zrušení 
Paktu euro plus, balíčků šesti a dvou 
právních aktů týkajících se správy 
ekonomických záležitostí a „rozpočtového 
paktu“a zastavení evropského semestru 
a správy ekonomických záležitostí; 

Or. pt 
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5. 3. 2014 A7-0149/56 

Pozměňovací návrh  56 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 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 
Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 64 c (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 64c. vyzývá k tomu, aby byl rozpočet EU 
minimálně zdvojnásoben a aby byl 
navržen program EU pro země, s nimiž 
bylo uzavřeno memorandum 
o porozumění, v němž budou stanoveny 
priority řešení sociálních problémů 
a ochrany, využívání a podpory 
vnitrostátních zdrojů každé dotčené země 
a její výrobní kapacity, zejména v odvětví 
zemědělství a rybolovu a v průmyslu, a to 
v míře nezbytné pro ochranu pracovníků 
a posílení jejich postavení a k obnově 
práv, o něž byli připraveni, pokud jde 
o mzdy, důchody a další sociální nároky; 

Or. pt 
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5. 3. 2014 A7-0149/57 

Pozměňovací návrh  57 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 
Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny 
2013/2277(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 92 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 92a. vyzývá k radikální změně stanov, 
politik a předstírané nezávislosti Evropské 
centrální banky, jež umožní rovnocenné 
zastoupení všech členských států v jejím 
řídicím orgánu, s cílem umožnit jim výkon 
účinné politické kontroly a zajistit, aby 
každý členský stát mohl kontrolovat 
politiku své centrální banky a měnovou 
politiku – v neposlední řadě pomocí 
měnového nástroje –, a to v zájmu 
podpory hospodářského růstu 
a zaměstnanosti; 

Or. pt 

 
 


