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31.1.2018 0383/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. souhlasí s názorem ECB, že 

vyvážené spojení řádných vnitrostátních 

fiskálních politik podporujících růst 

a založených na naprostém respektování 

Paktu o stabilitě a růstu, včetně jeho 

přirozené flexibility, se sociálně 

vyváženými reformami zaměřenými 

na posílení produktivity je rovněž nutné 

na úrovni členských států, chceme-li 

transformovat stávající cyklické oživení 

v trvalý, udržitelný a stabilní strukturální 

vývoj hospodářství v dlouhodobém 

horizontu; 

10. s politováním poukazuje na úlohu, 

kterou ECB hraje při prosazování 

nejrůznějších škodlivých úsporných 

opatření na základě naprostého 
respektování Paktu o stabilitě a růstu a také 

sociálně nevyvážených neoliberálních 

strukturálních reforem zaměřených 

na obnovu vnější konkurenceschopnosti 

slabších ekonomik prostřednictvím snížení 

mezd v daném státě, což vedlo k hlubší 

recesi, rozšíření chudoby, zvýšení 

nezaměstnanosti a zároveň ke zvýšení 

poměru mezi zadlužením a HDP; 

poukazuje na to, že chceme-li 

transformovat stávající slabé cyklické 

oživení v trvalý, udržitelný a stabilní 

strukturální vývoj hospodářství 

v dlouhodobém horizontu, je naléhavě 

nutné zvýšit míru veřejných investic 

v členských státech, zejména v zemích 

s omezeným fiskálním prostorem; v této 

souvislosti připomíná, že zatímco veřejné 

investice, především investice do výzkumu 

a vývoje, vzdělání, sociálního zabezpečení 

a zdravotnictví, stimulují v krátkodobém 

horizontu celkovou poptávku, vedou 

z dlouhodobého hlediska také k větší 

rentabilitě výroby a se zvyšujícím se 

jmenovatelem i ke snížení poměru mezi 

zadlužením a HDP; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

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 a k opakovanému 

neúspěchu při dosahování hlavních 

i nejdůležitějších cílů týkajících se inflace 

musí ECB do dosažení cenové stability, 

kterou Rada guvernérů ECB vymezila jako 

míru inflace, jež je těsně pod 2 %, zajistit 

dodržování ozdravných opatření 

a opětovné dosažení plné zaměstnanosti; 

domnívá se, že ECB by nicméně měla svá 

mimořádná měnová opatření přepracovat 

takovým způsobem, aby se účelně 

používala v reálné ekonomice, zejména 

zavedením povinných požadavků 

na využívání mimořádných likvidních 

prostředků, aby byly zajištěny půjčky 

reálné ekonomice, místo investic 

do riskantních finančních aktiv; vyzývá 

ECB dále k tomu, aby důkladně posoudila 

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, transparentní a stručné 

informování o opatřeních své měnové 

politiky; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. domnívá se, že – jak uvedl 

prezident ECB – pouze měnová politika 

nepostačuje k hospodářskému oživení 

a nemůže ani přispět k vyřešení 

strukturálních problémů evropského 

hospodářství, pokud ji nedoplní pečlivě 

koncipované, sociálně vyvážené 

a spravedlivé dlouhodobé politiky 

na úrovni členských států, jež budou 

podporovat růst a konkurenceschopnost, 

a pokud nebude spojena se zdravou 

fiskální politikou v rámci Paktu o stabilitě 

a růstu; dále souhlasí s ECB v tom, že je 

nezbytné prohloubit institucionální 

strukturu HMU s cílem podpořit uvedené 

reformy a vybudovat eurozónu, jež bude 

odolná vůči makroekonomickým otřesům; 

18. domnívá se, že – jak uvedl 

prezident ECB – pouze měnová politika 

nepostačuje k hospodářskému oživení 

a nemůže ani přispět k vyřešení 

strukturálních problémů eurozóny 

a evropského hospodářství jako celku, 

pokud ji nedoplní expanzivní fiskální 

politika členských států na straně 

poptávky, která by podporovala celkovou 

poptávku a dosáhla udržitelného 

inkluzivního hospodářského růstu a která 

by se zaměřovala na radikální reformy, 

jejichž cílem je vyřešit asymetrickou 

situaci, která stála u zrodu krize 

eurozóny; zdůrazňuje proto, že je 

nezbytné přepracovat institucionální 

strukturu hospodářské a měnové unie, tak 

aby byla odstraněna stávající rozpočtová 

omezení týkající se veřejných investic 
v rámci Paktu o stabilitě a růstu a zavedena 

skutečná opatření na sdílení rizika, čímž 

by se eurozóna stala odolnější vůči 

makroekonomickým otřesům; varuje 

v této souvislosti, že pokud dojde 

ke zpřísnění kvantitativního uvolňování 

a nebude existovat žádná forma sdílení 

dluhu, lze očekávat, že se znovu projeví 

dlouhodobé finanční problémy a značná 

asymetrie v eurozóně, což povede 

k podstatnému rozšíření státních 

dluhopisů a k hrozbě nové krize státního 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

plné účinnosti měnové politiky je třeba 

nerovnováhy běžného účtu korigovat 

kombinací řádných fiskálních a 

hospodářských politik s reformami 

zvyšujícími produktivitu; 

21. zdůrazňuje, že neustále vysoké 

přebytky na běžném účtu hlavních zemí 

eurozóny mají negativní vliv 

na hospodářské oživení v zemích 

na periferii a na evropské hospodářství 

jako celek, a brání tak vytvoření opětovné 

rovnováhy mezi jednotlivými zeměmi; 

poukazuje na to, že je nutné se touto 

makroekonomickou nerovnováhou řádně 

zabývat a pomocí vhodných fiskálních 

a ekonomických opatření nadměrné 

přebytky napravit; vyzývá proto Komisi, 

aby v této souvislosti přijala v rámci 

postupu při makroekonomické 

nerovnováze urychlená rozhodná 

opatření; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. s obavami poukazuje na rizika 

ohrožující finanční stabilitu, která 

vyplývají z toho, že některé bankovní 

systémy jsou ve zvýšené míře vystaveny 

finančním aktivům úrovně 2 a 3, včetně 

derivátů; s politováním konstatuje, že 

od svého vzniku ECB nepřijala žádná 

opatření, která by zabránila rizikům 

spojeným s těmito nelikvidními a složitými 

nástroji; znovu opakuje svůj požadavek, 

aby byla aktiva úrovně 2 a 3 začleněna 

do priorit ECB v oblasti dohledu na rok 

2018; 

Or. en 

 

 


