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16.10.2020 A9-0193/4

Pozměňovací návrh 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0193/2020
Joachim Schuster
Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020
(2020/2078(INI))

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá závěry Evropské rady, které 
navrhují evropský plán na podporu oživení 
a nástroj „Next Generation EU“21 
zahrnující částku 750 miliard EUR, 
vydávání dluhopisů Komisí a nové vlastní 
zdroje; připomíná však, že Parlament 
požadoval v zájmu zvládnutí krize 
COVID-19 mnohem větší investiční 
impuls, a uznává, že jsou zapotřebí další 
opatření, má-li se předejít obrovským 
ekonomickým a sociálním rozdílům a 
dosáhnout dlouhodobých sociálních a 
environmentálních cílů EU;

8. vítá závěry Evropské rady, které 
navrhují evropský plán na podporu oživení 
a nástroj „Next Generation EU“21 
zahrnující částku 750 miliard EUR, 
vydávání dluhopisů Komisí a nové vlastní 
zdroje; připomíná však, že Parlament 
požadoval v zájmu zvládnutí krize 
COVID-19 mnohem větší investiční 
impuls, a uznává, že jsou zapotřebí další 
opatření, má-li se předejít obrovským 
ekonomickým a sociálním rozdílům a 
dosáhnout dlouhodobých sociálních a 
environmentálních cílů EU; konstatuje, že 
podle plánu NGEU bude dluh Komise ve 
výši 750 miliard EUR splacen jedním ze 
tří možných způsobů, přičemž 
předsedkyně Komise prohlásila, že 
upřednostňuje, aby EU v budoucnu 
shromáždila nové vlastní zdroje, např. na 
základě digitální daně, uhlíkové daně na 
hranicích, rozšíření systému obchodování 
s emisemi a zdanění velkých 
nadnárodních společností; je znepokojen 
tím, že získat významný objem nových 
vlastních zdrojů bude obtížné beze změny 
Smlouvy ve smyslu ukončení praxe 
jednomyslného hlasování o daňových 
záležitostech v Radě, v níž bylo kvůli 
odporu členských států, jež Parlament 
dříve označil za daňové ráje, mnoho 
pokrokových návrhů zamítnuto nebo 
blokováno; vyjadřuje vážné znepokojení 
nad tím, že další dvě možnosti splácení jen 
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zvýší úroveň veřejného dluhu členských 
států a že tyto prostředky budou vráceny 
prostřednictvím budoucích rozpočtů EU, a 
to buď na základě  zvýšení příspěvků 
členských států, nebo snížení financování 
programů, což znamená, že prostředky na 
oživení buď zvýší veřejný dluh členských 
států, nebo omezí objem finančních 
prostředků a služeb, z nichž mají prospěch 
jejich občané;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/en/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

21 https://www.consilium.europa.eu/en/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

Or. en
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21


AM\1216146CS.docx PE658.398v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

16.10.2020 A9-0193/5

Pozměňovací návrh 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0193/2020
Joachim Schuster
Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020
(2020/2078(INI))

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. doporučuje proticyklickou fiskální 
politiku v EU a členských státech a snížení 
poměru dluhu k HDP, jakož i to, aby byly 
vnitrostátní rozpočty v období růstu EU 
během hospodářského vzestupu vyvážené 
nebo vykazovaly mírný přebytek, s cílem 
účinně reagovat na budoucí výzvy a zajistit 
stabilitu eurozóny; naléhavě však vyzývá 
Komisi a Radu, aby v reakci na 
hospodářskou krizi neopakovaly chyby z 
minulosti; 

19. doporučuje proticyklickou fiskální 
politiku v EU a členských státech a snížení 
poměru dluhu k HDP, jakož i to, aby byly 
vnitrostátní rozpočty v období růstu EU 
během hospodářského vzestupu vyvážené 
nebo vykazovaly mírný přebytek, s cílem 
účinně reagovat na budoucí výzvy a zajistit 
stabilitu eurozóny; naléhavě však vyzývá 
Komisi a Radu, aby v reakci na 
hospodářskou krizi neopakovaly chyby z 
minulosti; vyjadřuje znepokojení nad tím, 
že navzdory silné kritice metodiky a 
výstupů teorie „rozšiřování úsporných 
opatření“ se Komise o tuto teorii od roku 
2009 do značné míry opírá; konstatuje, že 
podle řady protidůkazů vedou úsporná 
opatření běžně k nižšímu růstu HDP, vyšší 
nezaměstnanosti a poklesu poptávky; bere 
na vědomí zjištění někdejšího hlavního 
ekonoma MMF z roku 2013, že na 
základě každého dolaru škrtnutého z 
vládního rozpočtu se hospodářský výkon 
snížil o 1,5 dolaru; vyzývá orgány EU a 
subjekty s rozhodovacími pravomocemi, 
aby uznaly důkazy o tom, že škrty ve 
veřejných výdajích mají na hospodářství 
svíravý vliv, a aby je při zotavování z 
pandemických opatření v rámci 
lockdownu odmítly;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/6

Pozměňovací návrh 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0193/2020
Joachim Schuster
Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020
(2020/2078(INI))

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je znepokojen značným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
koronavirové krize na veřejné zadlužení a 
na soukromý dluh v eurozóně i celé EU, 
zejména v členských státech s vysokou 
úrovní veřejného dluhu již před pandemií, 
což dále zhoršuje situaci členských států s 
obzvláště tvrdými důsledky pandemie nebo 
s již existujícím vysokým veřejným 
zadlužením; vyzývá k nalezení řešení, 
které zaručí udržitelnost veřejného dluhu; 
v tomto kontextu se domnívá, že vydávání 
dluhopisů Evropskou komisí představuje 
v současné krizi důležitý krok;

20. je znepokojen značným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
koronavirové krize na veřejné zadlužení a 
na soukromý dluh v eurozóně i celé EU, 
zejména v členských státech s vysokou 
úrovní veřejného dluhu již před pandemií, 
což dále zhoršuje situaci členských států s 
obzvláště tvrdými důsledky pandemie nebo 
s již existujícím vysokým veřejným 
zadlužením; vyzývá k nalezení řešení, 
které zaručí udržitelnost veřejného dluhu; 
domnívá se, že to vyžaduje zavedení 
společných dluhopisů strukturovaných 
tak, aby vládám umožnily vynaložit výdaje 
v reakci na zdravotní a hospodářské krize 
způsobené koronavirem způsobem, který 
nezvýší jejich veřejný dluh, nyní ani v 
budoucnu, a udrží výpůjční náklady na 
relativně nízké úrovni, nebo, což je lepší 
varianta, zrušení veřejného dluhu jeho 
odkoupením Evropskou centrální bankou 
v rámci nouzového pandemického 
programu nákupu aktiv (PEPP) nebo 
připsání úvěrových prostředků na účty 
vnitrostátních správ Evropskou centrální 
bankou podle počtu obyvatel za účelem 
přímého financování výdajů souvisejících 
s pandemií;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/7

Pozměňovací návrh 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0193/2020
Joachim Schuster
Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020
(2020/2078(INI))

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. považuje za klíčové, aby přezkum 
rámce EU pro fiskální a hospodářskou 
politiku, který je prováděn pro účely 
vydávání doporučení jednotlivým zemím, 
poskytl řešení uzpůsobená různým 
potřebám jednotlivých členských států; 
vyzývá k přijetí pravidel, která fiskální 
politice umožní uvážlivě reagovat na otřesy 
v krátkodobém horizontu a v souladu 
s fiskálními pravidly snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu v realistické a 
rozumné lhůtě a zároveň zajistí 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a stabilní 
příjmy státu i dlouhodobou modernizaci a 
posilování veřejné infrastruktury;

21. považuje za klíčové, aby přezkum 
rámce EU pro fiskální a hospodářskou 
politiku, který je prováděn pro účely 
vydávání doporučení jednotlivým zemím, 
poskytl řešení uzpůsobená různým 
potřebám jednotlivých členských států; 
vyzývá k přijetí pravidel, která fiskální 
politice umožní uvážlivě reagovat na otřesy 
v krátkodobém horizontu a v souladu 
s fiskálními pravidly snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu v realistické a 
rozumné lhůtě a zároveň zajistí 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a stabilní 
příjmy státu i dlouhodobou modernizaci a 
posilování veřejné infrastruktury; naléhavě 
vyzývá Komisi a Radu, aby se nevracely k 
politikám úsporných opatření, které byly 
zavedeny v reakci na globální finanční 
krizi a krizi státního dluhu; konstatuje, že 
tyto škodlivé politiky jsou zakotveny v 
pravidlech Paktu o stabilitě a růstu a 
balíčku šesti a dvou právních aktů a že 
odstoupení od tohoto rámce si vyžádá 
významné legislativní změny;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/8

Pozměňovací návrh 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0193/2020
Joachim Schuster
Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020
(2020/2078(INI))

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. odmítá navrhovanou úlohu 
evropského semestru v plánu na podporu 
oživení; konstatuje, že na základě 
doporučení Komise pro jednotlivé země v 
rámci Paktu o stabilitě a růstu a na 
základě postupu při makroekonomické 
nerovnováze je od roku 2011 soustavně 
požadováno snížení veřejných výdajů a že 
Komise konkrétně jako cíl pro úsporná 
opatření vybrala důchody, poskytování 
zdravotní péče, růst mezd, jistotu 
zaměstnání a dávky v nezaměstnanosti; 
domnívá se, že orgány EU musí od těchto 
politických priorit upustit; vyzývá k 
úplnému oddělení procesu evropského 
semestru od plánu oživení;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/9

Pozměňovací návrh 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0193/2020
Joachim Schuster
Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020
(2020/2078(INI))

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje revizi evropského 
semestru oznámenou Komisí, který bude 
podle výsledku revize upraven tak, aby se 
stal nástrojem koordinujícím opatření na 
podporu oživení; konstatuje, že proces 
evropského semestru by měl zajistit 
fungování správy ekonomických 
záležitostí EU pomocí koordinace 
rozpočtové a hospodářské politiky a 
případně zohledňovat cíle sociální a 
environmentální politiky; je přesvědčen o 
tom, že musí zahrnovat také větší 
koordinaci opatření státní podpory a 
daňových politik i fiskální a sociální 
politiky a politik upravujících 
pracovněprávní vztahy, aby se zabránilo 
nekalé konkurenci mezi členskými státy;

25. podporuje revizi evropského 
semestru oznámenou Komisí, který bude 
podle výsledku revize upraven tak, aby se 
stal nástrojem koordinujícím opatření na 
podporu oživení; konstatuje, že proces 
evropského semestru by měl případně 
zohledňovat cíle sociální a environmentální 
politiky; je přesvědčen o tom, že musí 
zahrnovat také větší koordinaci opatření 
státní podpory a daňových politik i fiskální 
a sociální politiky a politik upravujících 
pracovněprávní vztahy, aby se zabránilo 
nekalé konkurenci mezi členskými státy; je 
znepokojen tím, že od zavedení 
evropského semestru v roce 2011 se 
konkrétní politická opatření, která Komise 
požadovala v doporučeních pro jednotlivé 
země, zaměřila na omezení růstu mezd, 
zvyšování věkové hranice pro pobírání 
důchodu, privatizaci státních podniků, 
omezování veřejných výdajů na 
poskytování zdravotní péče, podporu delší 
pracovní doby, omezování jistoty 
zaměstnání a krácení finančních 
prostředků na sociální služby, což 
souhrnně přispělo k oslabení schopnosti 
států, institucí a jednotlivců reagovat na 
šíření pandemie COVID-19; konstatuje, 
že Komise se významně zapojovala do 
procesu evropského semestru, pokud jde o 
oblasti veřejné politiky, které podle SFEU 
spadají do pravomoci členských států, 
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jako jsou důchody a poskytování zdravotní 
péče;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/10

Pozměňovací návrh 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0193/2020
Joachim Schuster
Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020
(2020/2078(INI))

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby v rámci přezkumu 
makroekonomického rámce uznaly, že 
hospodářské podmínky, které v EU 
převažovaly v 90. letech, se výrazně liší 
hospodářských podmínek současnosti; 
konstatuje, že v roce 1997 činily úrokové 
sazby přibližně 5 % u dlouhodobých 
vládních úvěrů, průměrný poměr 
veřejného dluhu k HDP v EU činil 65 až 
70 % HDP, medián veřejného dluhu 11 
původních členů eurozóny činil přibližně 
60 % HDP, prognóza růstu HDP byla 3 % 
ročně a inflace byla odhadována na 2 %; 
konstatuje, že podle těchto hospodářských 
podmínek by zachování poměru veřejného 
dluhu k HDP na úrovni 60 % nebo nižší 
vyžadovalo, aby vlády omezily rozpočtové 
schodky na 3 % HDP; trvá na tom, že 
pokud budou v budoucím 
makroekonomickém rámci dohodnuty 
jakékoli nové cíle, musí odrážet stávající 
hospodářskou realitu a být zaměřeny na 
ukazatele v oblasti klimatu a dobrých 
životních podmínek, spíše než na svévolně 
stanovené cíle týkající se zadlužení a 
schodků;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/11

Pozměňovací návrh 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0193/2020
Joachim Schuster
Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020
(2020/2078(INI))

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
nové politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu, jenž zmírňuje 
socioekonomické dopady přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku a 
podporuje udržitelný růst, a které rovněž 
usilují o zmírnění obrovských nákladů na 
oživení po pandemii a obnovu veřejných 
financí členských států; vyzývá vedoucí 
představitele EU a Komisi, aby přijali 
důrazná rozhodnutí potřebná k 
urychlenému zavedení souboru nových 
vlastních zdrojů, které by měly zahrnovat 
příjmy z politik EU podporujících ochranu 
životního prostředí a budování 
spravedlivého, udržitelného a 
konkurenceschopného jednotného trhu, a 
ke splacení půjček z nástroje Next 
Generation EU již během příštího VFR; 
připomíná, že tyto vlastní zdroje musí být 
zavedeny co nejrychleji, nejpozději však 
od roku 2021, a musí být trvalé; v tomto 
ohledu upozorňuje na stanovisko 
Parlamentu popsané v legislativním 
usnesení ze dne 16. dubna 2014 o návrhu 
rozhodnutí Rady o systému vlastních 
zdrojů, kterým se zavádějí nové kategorie 
vlastních zdrojů;

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
nové politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu, jenž zmírňuje 
socioekonomické dopady přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku a 
podporuje udržitelný růst, a které rovněž 
usilují o zmírnění obrovských nákladů na 
oživení po pandemii a obnovu veřejných 
financí členských států; vyzývá vedoucí 
představitele EU a Komisi, aby přijali 
důrazná rozhodnutí potřebná k 
urychlenému zavedení souboru nových 
vlastních zdrojů, které by měly zahrnovat 
příjmy z politik EU podporujících ochranu 
životního prostředí a budování 
spravedlivého, udržitelného a 
konkurenceschopného jednotného trhu, a 
ke splacení půjček z nástroje Next 
Generation EU již během příštího VFR; 
připomíná, že tyto vlastní zdroje musí být 
zavedeny co nejrychleji, nejpozději však 
od roku 2021, a musí být trvalé; v tomto 
ohledu upozorňuje na stanovisko 
Parlamentu popsané v legislativním 
usnesení ze dne 16. dubna 2014 o návrhu 
rozhodnutí Rady o systému vlastních 
zdrojů, kterým se zavádějí nové kategorie 
vlastních zdrojů; naléhavě vyzývá německé 
předsednictví Rady, aby urychleně 
pokročilo v úsilí o dosažení dohody o 
unijní dani z finančních transakcí, která 
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musí zahrnovat daň z derivátových 
transakcí, a aby vzhledem k 
nedostatečnému pokroku v jednáních na 
úrovni OECD okamžitě přikročilo k řešení 
otázky uvalení digitální daně na 
technologické giganty na úrovni EU;

_______________ _______________
25 Přijaté texty, P9_TA(2020)0220. 25 Přijaté texty, P9_TA(2020)0220.

Or. en


