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Pozměňovací návrh  1 
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Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, 

Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Javier Couso Permuy, 

Tania González Peñas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa, Luke Ming 
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za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Rozpočtová kapacita pro eurozónu 

2015/2344(INI) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0038/2017 

Usnesení Evropského parlamentu o rozpočtové kapacitě pro eurozónu 

Evropský parlament, 

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na články 122 a 151 této 

smlouvy, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

A.  vzhledem k tomu, že v průběhu finanční krize vyšlo najevo, že Smlouvy EU nezajišťují 

nástroje, jejichž pomocí by se eurozóna mohla účinně vypořádat s hospodářskými 

a finančními otřesy, a neposkytují žádný standardní způsob, jak opustit eurozónu; 

vzhledem k tomu, že rámec správy ekonomických záležitostí se ve skutečnosti ukázal 

jako kontraproduktivní, neboť nutí členské státy přijímat procyklická opatření, neslouží 

zájmům pracujících a občanů, nýbrž je s nimi v rozporu a výrazným způsobem 

zpomaluje společenský pokrok; 

B. vzhledem k tomu, že po zavedení eura vedly strukturální makrohospodářské 

nerovnováhy a asymetrie mezi členskými státy v případě několika členských států 

k nadhodnoceným reálným efektivním směnným kurzům, což mělo výrazný negativní 

dopad na jejich produkční strukturu a postavení v oblasti mezinárodních investic, a byly 

příčinou toho, že členské státy Evropské unie začaly směřovat k recesi;   

C. vzhledem k tomu, že Hospodářská a měnová unie (HMU), společné politiky a jednotný 

trh nepodporují sbližování, spolupráci a solidaritu, ale spíše hospodářskou nadvládu, 

rozdíly a nerovnoměrný rozvoj; vzhledem k tomu, že politika soudržnosti není 

dostatečně účinná při odstraňování rozdílů mezi členskými státy;  

D. vzhledem k tomu, že rámec správy ekonomických záležitostí a HMU slouží k provádění 
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škrtů v oblasti veřejných investic, příjmů z práce a veřejného sociálního zabezpečení, 

podporují privatizaci veřejného majetku, liberalizaci a deregulaci trhů, strukturální 

reformy brzdící poptávku a ztráty sociálních a pracovních práv, včetně oslabování 

kolektivního vyjednávání, které je zakotveno v hlavních úmluvách Mezinárodní 

organizace práce (MOP) a v Listině základních práv EU; vzhledem k tomu, že tato 

situace vedla k hospodářské stagnaci, deflačnímu vývoji, narůstajícím socio-

ekonomickým nerovnostem, chudobě a k vysoké nezaměstnanosti;  

E. vzhledem k tomu, že členské státy byly pod tlakem přinuceny přijmout tvrdé programy 

korekce spojené s nepřiměřenými sociálními i ekonomickými náklady; vzhledem 

k tomu, že vlády několika členských států odstoupily poté, co byla odepřena finanční 

podpora; vzhledem k tomu, že neexistence spravedlivého systém přerozdělování vede k 

rozkladu hlavních hospodářských odvětví v okrajových zemích a namísto toho, aby tyto 

členské státy uplatňovaly investiční programy podporující růst, stávají se rukojmími 

dalších a dalších půjček, kterými řeší tuto nerovnováhu;   

F. vzhledem k tomu, že tři nástroje finanční stabilizace vytvořené mimo strukturu rozpočtu 

EU a mimo ustanovení Smlouvy, jako je úvěrový nástroj pro Řecko, Evropský nástroj 

finanční stability a Evropský mechanismus stability, obzvláště přispěly k nerovnováze 

mezi hlavními a okrajovými ekonomikami; vzhledem k tomu, že tyto mechanismy 

stanovily podmínky vynucených úsporných opatření v oblasti přístupu k úvěrům, což 

omezilo schopnost bezprostředně postižených členských států reagovat na svou 

konkrétní situaci; vzhledem k tomu, že takovéto vnucování podmínek svrchovaným 

vládám je nepřijatelné a nedemokratické;  

G. vzhledem k tomu, že bankovní unie přispívá k větší koncentraci bankovního sektoru v 

EU, dále oslabuje schopnost členských států kontrolovat vlastní bankovní systémy 

a neřeší problém, který představují banky, jejichž velikost nebo provázanost nedovoluje 

jejich selhání („too-big-to-fail“ a „too-interconnected-to-fail“), což vede k tomu, že 

režim rekapitalizace z vnitřních zdrojů je i nadále nedůvěryhodný a představuje velké 

riziko pro daňové poplatníky a rozpočty členských států; 

H. vzhledem k tomu, že unie kapitálových trhů znásobí systémová rizika prostřednictvím 

sekuritizace a podpoří stínový bankovní sektor a vyvádění majetku z veřejné 

infrastruktury prostřednictvím pojišťoven a penzijních fondů, což je v protikladu 

s posilováním stabilního a decentralizovaného retailového bankovnictví jako hlavního 

zdroje pro financování investic pro malé a střední podniky;  

I. vzhledem k tomu, že „zpráva pěti předsedů“ o budoucím uspořádání HMU přepokládá, 

že bude přijata široká řada nástrojů a vytvořeny subjekty a rámce, které nedovolí, aby se 

opustil dominantní scénář založený na úsporných opatřeních a neoliberálním přístupu; 

vzhledem k tomu, že tento přístup vyostří pro-cyklické politiky a oslabí demokratickou 

svrchovanost členských států; vzhledem k tomu, že hlavní doporučení této zprávy, jako 

jsou rady pro produktivitu, podrývají kolektivní vyjednávání o mzdách;  vzhledem k 

tomu, že tato zpráva byla vypracována bez účasti Evropského parlamentu a 

vnitrostátních parlamentů; 

1. poukazuje, na to, že Komise přikládá větší význam fiskální orientaci eurozóny; 

zdůrazňuje, že to nedostačuje k tomu, aby se skončilo s politikami úsporných opatření; 
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2. vyjadřuje politování nad tím, že orgány EU a některé členské státy vyvíjejí nátlak na 

země, které se rozhodly upustit od politiky úsporných opatření a neoliberální doktríny; 

3. zdůrazňuje, že vytvoření jakéhokoli typu rozpočtové kapacity pro eurozónu samo 

o sobě nevyřeší fiskální nerovnosti v HMU a že je nutné přistoupit k zásadní změně 

v orientaci jejích hospodářských politik a správy, aby se vyřešily základní příčiny krize 

eura, především podíl makroekonomických nerovností na soukromém i veřejném 

zadlužení; 

4. odmítá vytvoření ministerstva financí eurozóny, neboť to bude znamenat další 

koncentraci moci v rukou nadnárodních subjektů a ministerstvo bude součástí rámce 

rozpočtového paktu a mohlo by přispívat k vymáhání strukturální reforem brzdících 

poptávku, a tak podrývat demokratickou svrchovanost a přispívat k vynucování 

úsporných opatření;  

5. zdůrazňuje, že je nutné provést strukturální reformu bankovnictví, která oddělí retailové 

bankovnictví od investičních bank, aby se zajistilo metodické bankovní řešení bez 

privatizace zisků a socializace ztrát a zaručila se veřejná kontrola a decentralizace 

bankovního sektoru, což je v protikladu se zvýšením systémových rizik a nejistoty 

podmínek v oblasti financování prostřednictvím unie kapitálových trhů; 

6. domnívá se, že HMU odkryla svou zranitelnost v průběhu celosvětové finanční 

a hospodářské krize, kdy neudržitelná nerovnováha způsobená v klíčových členských 

státech, jejichž měnou je euro, jako je Německo, politikami podle hesla „ožebračuj 

svého souseda“ (beggar-thy-neighbour) a krátkodobými kapitálovými toky do 

okrajových zemí přispěla k tomu, že se zvýšily míry zadlužení (veřejného i soukromého 

sektoru) a v některých členských státech se výrazně navýšily náklady na úvěry vlád 

poté, co veřejné dluhy vzrostly v důsledku záchrany bank a prvotních politických 

proticyklických reakcí na krizi; 

7. varuje před budoucími otřesy, které by mohly dále destabilizovat celou eurozónu, neboť 

HMU, stejně jako evropský rámec pro správu ekonomických záležitostí, brání členským 

státům v tom, aby k odpovídajícímu řešení stávající i budoucí hospodářské a sociální 

krize použily správné a nezbytné hospodářské nástroje;  domnívá se, že v případě 

symetrických šoků způsobených nedostatečnou vnitřní poptávkou nelze růst znovu 

nastartovat pouze prostřednictvím měnové politiky, zejména v situaci, kdy se úrokové 

sazby blíží záporné hodnotě, a že tyto symetrické šoky je třeba řešit financováním 

investic zaměřených na agregátní poptávku a plnou zaměstnanost; 

8. zdůrazňuje, že v důsledku zavedení eura jako společné měny se upustilo od 

vyzkoušených a osvědčených politických řešení pro vyrovnávání asymetrických šoků, 

jako jsou úpravy směnných kurzů; připomíná, že zřeknutí se autonomie, pokud jde 

o měnovou politiku, si tedy vyžaduje alternativní mechanismy úpravy, pomocí nichž by 

bylo možné čelit asymetrickým makroekonomickým otřesům a dosáhnout skutečné 

a vzestupné sociální konvergence podléhající demokratické kontrole; 

9. vyzývá, aby byl vytvořen podpůrný programu a aby na žádost dotčených členských 

států existovala i možnost zapojit se do mechanismu směnného kurzu s Evropskou 

centrální bankou za účelem symetrické stabilizace směnných kurzů, a to pro ty členské 
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státy, které by si přály vyjednat organizovaný odchod z eurozóny z toho důvodu, že se 

jejich členství stalo neudržitelným a nezvladatelným;    zdůrazňuje, že tento program by 

měl poskytovat přiměřenou kompenzaci za sociální a ekonomické škody, které těmto 

členským státům vznikly v důsledku jejich členství v HMU; zdůrazňuje také, že je 

nutné vytvořit plán pro mimořádné situace na podporu hospodářství zemí, které nesou 

následky intervence trojky; poukazuje na to, že je nutné zajistit právní srozumitelnost 

ohledně organizovaného odchodu z eurozóny v rámci členství v Unii a že je třeba 

provádět kapitálové kontroly (včetně restrukturalizace dluhů a odepisování závazků), 

které by se řídily zásadami lex monetae, podle nichž mohou dlužníci své dluhy splatit v 

měně, kterou upřednostňují; 

10. je velmi znepokojen dluhovým zatížením okrajových zemí EU; považuje za nutné snížit 

dluhové zatížení, a to prostřednictvím opětovného projednání dluhů (částek, splatnosti 

a úrokových sazeb) a zrušení jeho spekulativní a nezákonné složky, aby se dostalo 

na udržitelnou úroveň, protože se jedná o naléhavou záležitost, která má zásadní 

význam z hlediska spravedlnosti; 

11. žádá, aby byla zrušena Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě a aby byl zrušen 

i evropský semestr, neboť představují nedemokratickou hospodářskou „svěrací 

kazajku“, která má negativní dopad na hospodářské výsledky členských států a jejich 

sociální rozvoj; vyzývá, aby byly nahrazeny politikami, které zajistí vzestupnou sociální 

konvergenci, inkluzivní růst a zaměstnanost; zdůrazňuje, že je nutné vyjmout veřejné 

investice z maastrichtských kritérií, a to až do zrušení těchto smluv („zlaté pravidlo“ 

veřejných investic), neboť investice vytváří toky příjmů a aktiva pro budoucí generace 

a intertemporální rozložení nákladů na půjčky je tedy odůvodněné; 

12. zdůrazňuje, že Evropský fond pro strategické investice (EFSI) podněcuje soukromé 

investory k dobývání renty a vyvádění majetku na úkor rozpočtu Unie, a to 

prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, privatizace zisků 

a socializace ztrát, přičemž jeho přínos k dalším investicím je pouze omezený; domnívá 

se, že prostřednictvím EFSI získala Evropská investiční banka příliš velký vliv na 

rozpočet Unie, i když její výsledky v oblasti regionální distribuce investic a podpory 

MSP jsou nevalné; 

13. vyzývá ke smysluplnému programu veřejných investic k podpoře reálné ekonomiky, 

který by se měl zakládat na solidaritě a územní soudržnosti; domnívá se, že tento 

program by se měl zaměřit na vytvoření důstojných a kvalitních pracovních míst 

a současně by měl zvýšit životní úroveň a sociální ochranu pracujících, především 

posílením kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv a rozšířením práva na stávku;  

14. zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropská centrální banka financovala veřejné investice do 

reálné ekonomiky a nikoli do cenových bublin v oblasti aktiv, a že nákup dluhopisů 

vnitrostátními rozvojovými bankami za tímto účelem by byl dokonce v souladu se 

stávajícími dysfunkčními Smlouvami EU; domnívá se, že veřejné investice by měly 

rozsáhlý vliv na samofinancování prostřednictvím multiplikačního účinku, především 

v členských státech, kde mají domácnosti i banky problémy s hotovostí; 

15. zdůrazňuje, že je nutné účinně snížit chronické přebytky běžného účtu; poukazuje na to, 

že vyrovnané běžné účty členských států jsou nezbytné ke zmírňování potřeby trvalých 
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transferů a k odstranění neopodstatněných fiskálních pravidel, neboť za podmínky, že 

by měl vyrovnané běžné účty, by kterýkoli členský stát, který upřednostňuje vyšší 

veřejné půjčky, mohl tyto půjčky financovat prostřednictvím domácích úspor bez 

vnějšího zadlužení; 

16. zdůrazňuje, že je nutné řešit problém vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým 

únikům ze strany podniků a vytvořit progresivní a spravedlivé daňové systémy, které 

řeší otázku eroze základu daně a přesouvání zisků; 

17. požaduje, aby byla na úrovni EU a členských států posílena demokratická kontrola 

a odpovědnost eurozóny, přičemž cílem je dosáhnout co největší demokratické kontroly 

a transparentnosti prostřednictvím zajištění účasti sociálních partnerů a občanské 

společnosti v hlavních rozhodovacích procesech a opětovného nastolení politického 

a demokratického vedení v procesu rozvoje tím, že hospodářská moc bude podléhat 

demokratické politické moci; 

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 

a parlamentům členských států. 

Or. en 

 

 


