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14.2.2017 A8-0038/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 

Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, 

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 

Flanagan, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Rozpočtová kapacita pre eurozónu 

2015/2344(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 

nelegislatívny návrh uznesenia A8-0038/2017 

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozpočtovej kapacite pre eurozónu 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), a najmä na jej články 122 a 

151, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže počas finančnej krízy vyšlo najavo, že zmluvy EÚ neposkytujú eurozóne 

nástroje, ktoré by umožňovali účinne čeliť hospodárskym a finančným otrasom, a 

nestanovujú postup riadneho vystúpenia z eurozóny; keďže rámec správy 

hospodárskych záležitostí sa v skutočnosti ukázal ako kontraproduktívny, pretože núti 

členské štáty, aby prijímali procyklické opatrenia, neslúži záujmom pracujúcich a ľudí, 

resp. je v rozpore s nimi a výrazne spomaľuje spoločenský pokrok; 

B. keďže po zavedení eura viedli štrukturálne makroekonomické nerovnováhy a asymetrie 

medzi členskými štátmi k tomu, že viaceré členské štáty nadhodnotili reálne efektívne 

výmenné kurzy, so značne negatívnym vplyvom na ich výrobnú štruktúru a 

medzinárodnú investičnú pozíciu, a spôsobili v členských štátoch Európskej únie 

smerovanie k recesii;  

C. keďže hospodárska a menová únia (HMÚ), spoločné politiky a jednotný trh 

nepodporovali konvergenciu, spoluprácu či solidaritu, ale skôr hospodársku 

dominanciu, divergenciu a rozdielny vývoj; keďže politika súdržnosti nie je dostatočne 

účinná pri riešení rozdielov medzi členskými štátmi;  

D. keďže rámec správy hospodárskych záležitostí a HMÚ slúžili na vykonávanie škrtov v 

oblasti verejných investícií, príjmov z práce a verejného zabezpečenia, podporovali 
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privatizáciu verejných statkov, liberalizáciu a dereguláciu trhov, štrukturálne reformy 

brzdiace dopyt a stratu sociálnych a pracovných práv vrátane odbúravania kolektívneho 

vyjednávania, ktoré je zakotvené v základných dohovoroch Medzinárodnej organizácie 

práce (MOP) a Charte základných práv EÚ; keďže to spôsobilo hospodársku stagnáciu, 

deflačné trendy, rastúce sociálno-hospodárske rozdiely, chudobu a vysokú 

nezamestnanosť;  

E. keďže členské štáty boli pod nátlakom donútené prijať tvrdé programy úprav pri 

vynaložení obrovských sociálnych a hospodárskych nákladov; keďže niekoľko 

národných vlád odstúpilo po tom, ako im bola odopretá finančná pomoc; keďže 

absencia spravodlivého systému prerozdeľovania vedie k rozpadu hlavných 

hospodárskych odvetví v okrajových krajinách a namiesto toho, aby členské štáty 

uplatňovali celý rad investičných programov na podporu rastu, stali sa v záujme riešenia 

tejto nerovnováhy rukojemníkmi neustáleho vypožičiavania;  

F. keďže tri finančné stabilizačné nástroje vytvorené mimo rozpočtovej štruktúry EÚ a 

ustanovení zmluvy – úverový nástroj pre Grécko (GLF), Európsky nástroj finančnej 

stability (ENFS) a Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) – osobitne prispeli k 

nerovnováhe medzi hlavnými a okrajovými ekonomikami; keďže tieto mechanizmy 

stanovili podmienky nútených úsporných opatrení pre prístup k úverom, pričom 

obmedzili kapacitu priamo postihnutých členských štátov reagovať na svoju konkrétnu 

situáciu; keďže takéto uvalenie podmienok na zvrchované vlády je neprijateľné a 

nedemokratické;  

G. keďže banková únia prispieva k ďalšej koncentrácii odvetvia bankovníctva v EÚ, ešte 

viac oslabuje schopnosť členských štátov kontrolovať svoje bankové systémy a nerieši 

problém inštitúcií, ktoré sú príliš veľké a navzájom prepojené nato, aby vyhlásili 

úpadok („too-big-and-too-interconnected-to-fail“), a preto je režim záchrany pomocou 

vnútorných zdrojov i naďalej nedôveryhodný a predstavuje veľké riziko pre daňovníkov 

a rozpočty členských štátov; 

H. keďže únia kapitálových trhov umocní prostredníctvom sekuritizácie systémové riziko a 

podporí nebankovú úverovú činnosť a odpredaj aktív verejnej infraštruktúry 

poisťovateľmi a dôchodkovými fondmi namiesto toho, aby sa posilnilo stabilné a 

decentralizované retailové bankovníctvo ako hlavný zdroj financovania investícií pre 

malé a stredné podniky (MSP);  

I. keďže správa piatich predsedov o budúcej podobe HMÚ predpokladá vytvorenie širokej 

škály nástrojov, orgánov a rámcov, ktoré znemožnia opustiť prevládajúcu líniu 

úsporných opatrení a neoliberalizmu; keďže to povedie k vyostreniu procyklických 

politík a oslabeniu demokratickej zvrchovanosti členských štátov; keďže hlavné 

odporúčania tejto správy, ako sú rady pre produktivitu, oslabujú kolektívne 

vyjednávanie o mzdách; keďže táto správa bola vypracovaná bez účasti Európskeho 

parlamentu či národných parlamentov;  

1. berie na vedomie väčšiu dôležitosť, ktorú Komisia pripisuje zámerom fiškálnej politiky 

eurozóny; zdôrazňuje, že na skoncovanie s úspornými politikami to nestačí; 

2. odsudzuje vydieranie zo strany inštitúcií EÚ a niektorých členských štátov namierené 
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voči tým krajinám, ktoré sa rozhodli skoncovať s úspornými politikami a neoliberálnou 

doktrínou; 

3. zdôrazňuje, že zavedenie akejkoľvek rozpočtovej kapacity pre eurozónu samo o sebe 

nevyrieši štrukturálne nerovnováhy v HMÚ a že na vyriešenie základných príčin krízy 

eura, najmä podielu makroekonomických nerovnováh na súkromnej a verejnej 

zadlženosti, je potrebná zásadná zmena orientácie jej hospodárskych politík a riadenia; 

4. odmieta vytvorenie plánovanej finančnej správy eurozóny, pretože to povedie k ďalšej 

koncentrácii moci v nadnárodných subjektoch a táto správa bude súčasťou rámca 

rozpočtovej dohody a môže prispieť k presadeniu štrukturálnych reforiem brzdiacich 

dopyt, čím sa oslabí demokratická zvrchovanosť a napomôže sa zavedenie úsporných 

opatrení;  

5. zdôrazňuje potrebu štrukturálnej reformy bankovníctva, ktorou sa oddelí retailové 

bankovníctvo od investičného bankovníctva, s cieľom umožniť riadne riešenie 

krízových situácií bánk bez privatizácie ziskov a socializácie strát, pričom sa zabezpečí 

verejná kontrola a decentralizácia odvetvia bankovníctva, čo je v protiklade k zhoršeniu 

systémového rizika a nestabilných podmienok financovania prostredníctvom únie 

kapitálových trhov; 

6. domnieva sa, že HMÚ prejavila svoju zraniteľnosť v kontexte globálnej finančnej a 

hospodárskej krízy, keď neudržateľné nerovnováhy spôsobené prospechárskymi 

politikami v hlavných členských štátoch eurozóny, napríklad v Nemecku, a 

krátkodobými kapitálovými tokmi na perifériu, prispeli k vyššej miere (súkromného a 

verejného) zadlženia a v niektorých členských štátoch spôsobili výrazné zvýšenie 

nákladov na štátne pôžičky po tom, ako v dôsledku zachraňovania bánk z vonkajších 

zdrojov a počiatočných proticyklických politických reakcií na krízu došlo k nárastu 

verejného dlhu; 

7. upozorňuje, že budúce otrasy by mohli ďalej narušiť stabilitu eurozóny ako celku, 

pretože HMÚ, ako aj európsky rámec správy hospodárskych záležitostí bránia členským 

štátom v tom, aby v záujme náležitej reakcie na súčasnú a budúcu hospodársku a 

sociálnu krízu používali správne a potrebné hospodárske nástroje; domnieva sa, že v 

prípade symetrických otrasov zapríčinených nedostatočným domácim dopytom 

nedokáže samotná menová politika oživiť rast, najmä v súvislosti s nulovou dolnou 

hranicou, a že tieto symetrické otrasy by sa mali riešiť financovaním investícií 

zameraných na celkový dopyt a plnú zamestnanosť; 

8. zdôrazňuje, že zavedením eura ako spoločnej meny sa odstránili odskúšané politické 

možnosti na vyvažovanie asymetrických otrasov, ako sú úpravy výmenných kurzov; 

pripomína, že zrieknutie sa autonómie v oblasti menovej politiky si preto vyžaduje, aby 

alternatívne mechanizmy úpravy umožňovali zvládať asymetrické makroekonomické 

otrasy a dosiahnuť skutočnú a sociálnu vzostupnú konvergenciu pod demokratickou 

kontrolou; 

9. vyzýva na vytvorenie podporného programu a na žiadosť príslušných členských štátov i 

možnosti pripojiť sa k mechanizmu výmenného kurzu s Európskou centrálnou bankou v 

záujme symetrickej stabilizácie výmenných kurzov pre tie členské štáty, ktoré by si 
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mohli želať rokovať o riadnom vystúpení z eurozóny z dôvodu, že ich členstvo sa stalo 

neudržateľným a neúnosným; zdôrazňuje, že takýto program by mal poskytovať 

primeranú kompenzáciu za sociálne a hospodárske škody spôsobené prítomnosťou 

týchto členských štátov v HMÚ; takisto upozorňuje na potrebu vytvorenia núdzového 

plánu na podporu hospodárstva tých krajín, na ktoré mala intervencia trojky negatívny 

vplyv; zdôrazňuje potrebu zaistenia právnej zrozumiteľnosti, pokiaľ ide o vystúpenie z 

eurozóny v rámci členstva v Únii, a potrebu uplatňovania kontrol kapitálu vrátane 

reštrukturalizácie dlhu a odpísania dlhu, v duchu zásad lex monetae, podľa ktorých 

môže dlžník vyrovnať svoje dlhy v mene, ktorú uprednostňuje; 

10. vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti s dlhovým zaťažením okrajových 

krajín EÚ; považuje za nevyhnutné znížiť dlhové zaťaženie prostredníctvom 

opätovného prerokovania dlhu (súm, splatnosti a úrokových sadzieb) a zrušenia jeho 

špekulatívnej a nezákonnej zložky, aby sa dostalo na udržateľnú úroveň, pretože ide o 

naliehavú záležitosť, ktorá má zásadný význam z hľadiska spravodlivosti; 

11. vyzýva na zrušenie Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej 

únii a európskeho semestra, keďže predstavujú nedemokratickú hospodársku „zvieraciu 

kazajku“, ktorá negatívne vplýva na ekonomickú výkonnosť a sociálny rozvoj 

členských štátov; žiada ich nahradenie politikami, ktoré zabezpečia vzostupnú sociálnu 

konvergenciu vrátane inkluzívneho rastu a zamestnanosti; zdôrazňuje potrebu oslobodiť 

verejné investície od maastrichtských kritérií až do zrušenia týchto zmlúv („zlaté 

pravidlo“ verejných investícií), keďže investície vytvárajú príjmové toky a aktíva pre 

budúce generácie a intertemporálne rozloženie nákladov na pôžičky je teda 

opodstatnené; 

12. upozorňuje, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) vedie k dobývaniu renty 

a odpredaju aktív súkromnými investormi na úkor rozpočtu Únie prostredníctvom 

verejno-súkromných partnerstiev, privatizácie ziskov a socializácie strát, pričom len v 

obmedzenej miere prispieva k ďalším investíciám; nazdáva sa, že prostredníctvom EFSI 

získala Európska investičná banka príliš veľký vplyv na rozpočet Únie, a to i napriek 

slabým výsledkom, pokiaľ ide o regionálne rozdelenie investícií a podporu pre MSP; 

13. žiada zmysluplný program verejných investícií na podporu reálnej ekonomiky, ktorý by 

mal byť založený na solidarite a územnej súdržnosti; domnieva sa, že tento program by 

mal byť zameraný na tvorbu dôstojných a kvalitných pracovných miest a súčasne na 

zvýšenie životnej úrovne a sociálnej ochrany pracujúcich, najmä na posilnenie 

kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv a rozšírenie práva na štrajk; 

14. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európska centrálna banka financovala verejné investície 

do reálnej ekonomiky, a nie do bublín v podobe cien aktív, a že nákup dlhopisov 

národnými rozvojovými bankami na tento účel by bol v súlade dokonca aj so súčasnými 

nefunkčnými zmluvami EÚ; domnieva sa, že verejné investície by priniesli výrazný 

podiel samofinancovania vzhľadom na svoj multiplikačný účinok, najmä v členských 

štátoch s domácnosťami a bankami s obmedzenou likviditou; 

15. zdôrazňuje potrebu účinne znížiť chronické prebytky bežného účtu; poukazuje na to, že 

vyrovnané bežné účty členských štátov sú potrebné na zmiernenie potreby trvalých 

transferov a odstránenie svojvoľných fiškálnych pravidiel, keďže pod podmienkou 
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vyrovnaných bežných účtov by ich každý členský štát, ktorý uprednostňuje vyššie 

verejné pôžičky, mohol financovať prostredníctvom domácich úspor bez vonkajšej 

zadlženosti; 

16. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť problém vyhýbania sa daňovým povinnostiam a 

daňových únikov zo strany podnikov a vytvoriť progresívne a spravodlivé daňové 

systémy na riešenie problému narúšania základu dane a presunu ziskov; 

17. vyzýva na posilnenie demokratickej kontroly a zodpovednosti na úrovni EÚ a členských 

štátov v záujme maximálnej demokratickej kontroly a transparentnosti, a to 

zabezpečením účasti sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti v centre 

rozhodovacieho procesu a obnovenia politického a demokratického vedenia v procese 

rozvoja tým, že hospodárska moc bude podriadená demokratickej politickej moci; 

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom členských štátov. 

Or. en 

 

 


