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31.1.2018 A8-0383/1 

Pozměňovací návrh  1 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Lola Sánchez Caldentey, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. domnívá se, že vzhledem ke 

stávajícím nedostatkům transmisních 

kanálů měnové politiky musí ECB zajistit 

dosažení cenové stability, kterou Rada 

guvernérů ECB vymezila jako míru 

inflace, jež je těsně pod 2 %; domnívá se, 

že ECB by nicméně měla důkladně 

posoudit přínosy a vedlejší účinky své 

politiky, zejména pokud jde o zamýšlený 

budoucí boj proti deflaci; je přesvědčen, že 

za účelem dosažení jistoty a důvěry 

na finančních trzích by se ECB měla 

zaměřit na jasné a stručné informování 

o opatřeních své měnové politiky; 

11. domnívá se, že vzhledem ke 

stávajícím nedostatkům transmisních 

kanálů měnové politiky musí ECB zajistit 

dosažení cenové stability, kterou Rada 

guvernérů ECB vymezila jako míru 

inflace, jež je těsně pod 2 %; domnívá se, 

že ECB by nicméně měla důkladně 

posoudit přínosy a vedlejší účinky své 

politiky, zejména pokud jde o zamýšlený 

budoucí boj proti deflaci; domnívá se, že 

novým cílem měnové politiky by mělo být 

přijetí cíle nominálního HDP; je 

přesvědčen, že za účelem dosažení jistoty 

a důvěry na finančních trzích by se ECB 

měla zaměřit na jasné a stručné 

informování o opatřeních své měnové 

politiky; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Pozměňovací návrh  2 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. lituje toho, že ačkoliv 

nezaměstnanost klesla z úrovně 10,5 %, 

které dosahovala v prosinci 2015, 

na 9,6 %, což byl stav v prosinci 2016, celá 

řada zemí eurozóny se stále potýká 

s vysokou nezaměstnaností a agregátní 

poptávka v eurozóně je nadále utlumená, 

a to i s ohledem na to, že pokračující 

nerovnost v EU může poškodit zdravý 

a inkluzivní hospodářský rozvoj; vyzývá 

proto k zavedení politik, které budou 

zaměřeny na zvýšení produktivity a budou 

klást důraz na dovednosti usnadňující další 

tvorbu pracovních míst a zvyšování mezd; 

19. lituje toho, že ačkoliv 

nezaměstnanost klesla z úrovně 10,5 %, 

které dosahovala v prosinci 2015, 

na 9,6 %, což byl stav v prosinci 2016, celá 

řada zemí eurozóny se stále potýká 

s vysokou nezaměstnaností a agregátní 

poptávka v eurozóně je nadále utlumená, 

a to i s ohledem na to, že pokračující 

nerovnost v EU může poškodit zdravý 

a inkluzivní hospodářský rozvoj; vyzývá 

proto k zavedení opatření, které by se 

zaměřovala na zvýšení produktivity 

a kladla důraz na dovednosti usnadňující 

další tvorbu pracovních míst a zvyšování 

mezd; vyzývá ECB, aby nad rámec politiky 

úvěrových sazeb a nákupu dluhopisů 

prozkoumala možnosti, které nabízí daná 

politika, pokud jde o efektivní směřování 

peněz nebo úvěrů do reálné ekonomiky; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Pozměňovací návrh  3 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. uznává, že zatímco současná 

politika nízkých úrokových sazeb má 

dočasný příznivý vliv na úroveň úvěrů 

v selhání, velká rizika související s úvěry 

v selhání by se měla řešit účinně 

a strukturovaně; aniž jsou dotčeny 

pravomoci Parlamentu týkající se právních 

předpisů první úrovně, bere na vědomí 

snahy ECB a jednotného mechanismu 

dohledu, pokud jde o dozor nad bankami 

v eurozóně a pomoc těmto bankám v zájmu 

omezení jejich expozice vůči úvěrům 

v selhání, a především bere na vědomí 

pokyny pro banky, jež v březnu 2017 

vydala ECB ohledně řešení úvěrů 

v selhání, její kroky týkající se 

jednotlivých bank a akční plán schválený 

Radou ECOFIN dne 11. července 2017; 

poukazuje na to, že k řádnému provedení 

akčního plánu Rady je nutné společné úsilí 

bank, orgánů dohledu, regulačních orgánů 

a vnitrostátních orgánů; vyzývá 

k provedení zátěžových testů, které by 

se vyznačovaly širokým pokrytím, 

metodologickou relevancí a spolehlivostí; 

doporučuje bedlivě sledovat vývoj 

na trzích s nemovitostmi; domnívá se, že 

všechna další opatření by měla zajistit 

naprosté respektování výsad Evropského 

parlamentu; 

27. uznává, že zatímco současná 

politika nízkých úrokových sazeb má 

dočasný příznivý vliv na úroveň úvěrů 

v selhání, velká rizika související s úvěry 

v selhání by se měla řešit účinně 

a strukturovaně; aniž jsou dotčeny 

pravomoci Parlamentu týkající se právních 

předpisů první úrovně, bere na vědomí 

snahy ECB a jednotného mechanismu 

dohledu, pokud jde o dozor nad bankami 

v eurozóně a pomoc těmto bankám v zájmu 

omezení jejich expozice vůči úvěrům 

v selhání, a především bere na vědomí 

pokyny pro banky, jež v březnu 2017 

vydala ECB ohledně řešení úvěrů 

v selhání, její kroky týkající se 

jednotlivých bank a akční plán schválený 

Radou ECOFIN dne 11. července 2017; 

s politováním konstatuje, že v mnoha 

členských státech vedla snaha o omezení 

úvěrů v selhání v rámci jejich bankovního 

systému k útoku na základní právo 

na bydlení, kdy tisíce domácností 

s nízkými příjmy přišly v důsledku dluhů 

u banky o svůj domov nebo se obávají, že 

o něj přijdou; poukazuje na to, že 

k řádnému provedení akčního plánu Rady 

je nutné společné úsilí bank, orgánů 

dohledu, regulačních orgánů 

a vnitrostátních orgánů; vyzývá 

k provedení zátěžových testů, které by se 
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vyznačovaly širokým pokrytím, 

metodologickou relevancí a spolehlivostí; 

doporučuje bedlivě sledovat vývoj 

na trzích s nemovitostmi; domnívá se, že 

všechna další opatření by měla zajistit 

naprosté respektování výsad Evropského 

parlamentu;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Pozměňovací návrh  4 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. žádá ECB, aby zajistila, že členové 

jejího interního výboru pro audit budou 

nezávislí; naléhavě vyzývá ECB, aby v 

zájmu zamezení vzniku střetu zájmu 

zveřejnila prohlášení členů Rady guvernérů 

o finančních zájmech; naléhavě vyzývá 

ECB, aby zajistila, aby etické komisi 

nepředsedal bývalý prezident, bývalí 

členové Rady guvernérů ECB, ani 

kdokoliv jiný, jehož působení v této komisi 

by mohl vést ke střetu zájmů; vyzývá Radu 

guvernérů ECB, aby dodržovala služební 

řád a kodex chování EU a vyžadovala 

dvouleté období profesní nečinnosti 

od ukončení mandátu členů; zdůrazňuje, že 

členové Výkonné rady ECB by neměli být 

současně členy fór či jiných organizací, 

jejichž členy jsou i vedoucí pracovníci 

bank, nad nimiž ECB vykonává dohled; 

44. žádá ECB, aby zajistila, že členové 

jejího interního výboru pro audit budou 

nezávislí; naléhavě vyzývá ECB, aby 

v zájmu zamezení vzniku střetu zájmu 

zveřejnila prohlášení členů Rady guvernérů 

o finančních zájmech; naléhavě vyzývá 

ECB, aby zajistila, aby etické komisi 

nepředsedal bývalý prezident, bývalí 

členové Rady guvernérů ECB, ani 

kdokoliv jiný, jehož působení v této komisi 

by mohlo vést ke střetu zájmů; vyzývá 

Radu guvernérů ECB, aby dodržovala 

služební řád a kodex chování EU 

a vyžadovala dvouleté období profesní 

nečinnosti od ukončení mandátu členů; 

zdůrazňuje, že členové Výkonné rady ECB 

by neměli být současně členy fór či jiných 

organizací, jejichž členy jsou i vedoucí 

pracovníci bank, nad nimiž ECB vykonává 

dohled; vyzývá prezidenta ECB, aby se 

řídil doporučením evropského veřejného 

ochránce práv a pozastavil své členství 

ve skupině 30, což by vedlo k větší 

nezávislosti ECB; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Pozměňovací návrh  5 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. vyzývá ECB, aby přijala jasnou a 

veřejnou politiku týkající se oznamovatelů; 

45. vyzývá ECB, aby na základě zpráv 

Evropské komise, Evropského parlamentu 

a evropského veřejného ochránce práv 

a na základě Úmluvy OSN proti korupci 
přijala jasnou a veřejnou politiku týkající 

se oznamovatelů;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Pozměňovací návrh  6 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 46 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46a. odsuzuje spekulativní chování 

ECB v případě řeckých dluhopisů 

(programů pro trhy s cennými papíry 

(SMP) a dohod o čistých finančních 

aktivech (ANFA)), které byly vyňaty 

z postupu umazávání dluhu PSI z roku 

2012, což v případě Eurosystému 

vygenerovalo zisky ve výši téměř 

6,2 miliardy EUR, zatímco v případě 

řeckého národa to vedlo k dalším 

fiskálním tlakům a značným problémům; 

požaduje, aby Eurosystém tyto zisky 

bezpodmínečně vrátil Řecku, tak aby 

řecká vláda mohla snížit neúnosně vysoké 

primární přebytky, které byly dohodnuty 

v rámci 3. makroekonomického 

ozdravného programu na příštích 36 let; 

domnívá se, že finanční zdroje získané 

z navrácených zisků a nezaplacených 

dluhopisů by se měly použít ke zrušení 

úsporných opatření po roce 2018 

týkajících se snížení slevy na dani 

z příjmu fyzických osob a důchodů 

a k omezení extrémního daňového zatížení 

pracujících, zemědělců a OSVČ s nízkými 

příjmy; 

Or. en 

 

 


