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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

16.11.2016 A8-0302/7 

Τροπολογία  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1α. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 

ευρωζώνη συνεχίσει να πλήττεται από 

υψηλά επίπεδα ανεργίας και υπερβολικά 

χαμηλό πληθωρισμό, ως άμεση συνέπεια 

της υιοθέτησης του ενιαίου νομίσματος, 

που έχει επιβάλει ένα καθεστώς 

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών σε 

19 κράτη μέλη σε μια νομισματική ζώνη 

με υπερβολικά πολλές διαφορές· 

εκφράζει, επίσης, την αποδοκιμασία του 

για το γεγονός ότι το ευρώ έχει 

προκαλέσει, και εξακολουθεί να προκαλεί, 

ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωμών, με 

υπερβολικά πλεονάσματα σε ορισμένες 

χώρες, για τα οποία η Επιτροπή δεν 

επιβάλλει ποτέ κυρώσεις· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Τροπολογία  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1β. θεωρεί ότι η ΟΝΕ αποδείχτηκε τρωτή 

κατά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

και οικονομική κρίση, η οποία έχει 

διογκώσει τις μη βιώσιμες ανισορροπίες 

που προκλήθηκαν από την καθιέρωση 

του ενιαίου νομίσματος· πιστεύει ότι η 

ΟΝΕ πάσχει από διαρθρωτικές αδυναμίες 

λόγω του γεγονότος ότι είναι μη βέλτιστη 

νομισματική ζώνη και, με την πάροδο 

των ετών, έχει δημιουργήσει μη βιώσιμες 

μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδίως 

για πολλές χώρες της περιφέρειας· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Τροπολογία  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1γ. καταγγέλλει το γεγονός ότι το ενιαίο 

νόμισμα, καταργώντας τη δυνατότητα 

απορρόφησης των ασύμμετρων 

διαταραχών μέσω διακυμάνσεων της 

νομισματικής ισοτιμίας, κατέστησε 

δυσκολότερη την αντιμετώπιση κρίσεων 

ενώ παράλληλα διόγκωσε τις 

διαρθρωτικές αποκλίσεις μεταξύ των 

κρατών του πυρήνα και της περιφέρειας· 

τονίζει την ανάγκη να καταρτιστεί 

εναλλακτικό σχέδιο για την συντεταγμένη 

και ελεγχόμενη διάσπαση της 

νομισματικής ένωσης και να προβλεφθεί 

στο μεταξύ διαδικασία εξαίρεσης για όσα 

κράτη μέλη επιθυμούν να αποχωρήσουν 

από τη νομισματική ένωση, προκειμένου 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος, η παράταση 

της κατάστασης αυτής να οδηγήσει σε 

χαοτική και ανεξέλεγκτη αποσύνθεση της 

ευρωζώνης· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Τροπολογία  10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. καταγγέλλει το γεγονός ότι τα μη 

συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής 

που έλαβε η ΕΚΤ μετά την κρίση δεν 

έχουν αποφέρει τα προαναγγελθέντα 

αποτελέσματα, διότι η τεράστια 

ρευστότητα που διοχετεύτηκε στις αγορές 

περιορίστηκε στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα και χρησιμοποιήθηκε από τις 

τράπεζες για κερδοσκοπικές 

δραστηριότητες και όχι για τη 

χρηματοδότηση και στήριξη της 

πραγματικής οικονομίας· εκφράζει την 

ανησυχία του για το γεγονός ότι η αγορά 

των τίτλων προερχόμενων από 

τιτλοποίηση καθίσταται διαρκώς 

επισφαλέστερη και αδιαφανέστερη· 

εκφράζει την αποδοκιμασία του για το 

γεγονός ότι η ίδια η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη 

για την αύξηση του συστημικού κινδύνου, 

την κλιμάκωση των ανισοτήτων και τον 

εντεινόμενο κίνδυνο για κερδοσκοπικές 

φούσκες· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Τροπολογία  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8α. θεωρεί αναγκαίο να ανακτήσουν τα 

κράτη μέλη τη δημοσιονομική και 

νομισματική κυριαρχία τους, προκειμένου 

να εφαρμόζουν τις αναγκαίες επεκτατικές 

οικονομικές πολιτικές και να 

πραγματοποιούν δημόσιες επενδύσεις για 

τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Τροπολογία  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9α. εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το 

εγχείρημα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, 

διότι μια περαιτέρω 

χρηματιστηριοποίηση της οικονομίας θα 

καθιστούσε το οικονομικό σύστημα πιο 

εύθραυστο, πιο διασυνδεδεμένο και πιο 

εκτεθειμένο σε συστημικούς κινδύνους 

και σε νέες κρίσεις, σε βάρος της 

πραγματικής οικονομίας· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Τροπολογία  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9β. Απορρίπτει το σχέδιο της τραπεζικής 

ένωσης και την ολοκλήρωσή του· τα 

βήματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής 

έχουν καταδείξει ότι πρόκειται για μια 

ακόμα αποτυχία των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ· η εποπτεία αποδείχτηκε 

ανακριβής και επιζήμια για ορισμένα 

κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι 

αξιολογήσεις (AQR και προσομοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων) είναι εσφαλμένες 

και μεροληπτούν υπέρ των μεγάλων 

τραπεζών, που αποτελούν απειλή για την 

ευστάθεια του συνόλου της αγοράς· η 

εξυγίανση –που παραμένει ελλιπής, 

καθώς δεν έχει συσταθεί ακόμα το Ενιαίο 

Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ)– αποδείχτηκε 

ακόμα και επιζήμια για τους 

καταναλωτές, όπως έδειξαν οι πρώτες 

εφαρμογές του μηχανισμού διάσωσης με 

ίδια μέσα· τέλος, το ευρωπαϊκό σύστημα 

ασφάλισης καταθέσεων (EDIS) 

κινδυνεύει να αποτελέσει ακόμα μια 

αποτυχία, αν δεν υποστηριχτεί με 

δημόσια εγγύηση της ΕΚΤ· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Τροπολογία  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9γ. θεωρεί αναγκαίο να εφαρμοστεί το 

ταχύτερο δυνατόν η διαρθρωτική 

μεταρρύθμιση των τραπεζών, με σαφή 

και υποχρεωτικό διαχωρισμό ανάμεσα 

στις δραστηριότητες λιανικής και τις 

επενδυτικές δραστηριότητες ώστε να 

μειωθούν οι αλληλεξαρτήσεις και οι 

κίνδυνοι στον τραπεζικό τομέα και να 

ενισχυθεί η ανθεκτικότητά του· 

αποδοκιμάζει την έλλειψη ενδιαφέροντος 

που επιδεικνύουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα όσον αφορά την πραγματοποίηση 

της εν λόγω μεταρρύθμισης· θεωρεί 

επίσης αναγκαία τη θέσπιση αυστηρών 

κανόνων για το σκιώδες τραπεζικό 

σύστημα· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Τροπολογία  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  27α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι η ΕΚΤ έχει κάνει υπερβολικά 

ευρεία ερμηνεία της εντολής της 

αναφορικά με τον ρόλο της στην Τρόικα, 

και αποδοκιμάζει τον ρόλο που 

διαδραματίζει η ΕΚΤ στον ΕΕΜ, ο 

οποίος αποτελεί τον ευρωπαϊκό 

συστημικό φορέα εποπτείας των 

τραπεζών, δεδομένου ότι θα οδηγήσει σε 

συγκρούσεις συμφερόντων· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Τροπολογία  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  27β. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 

το γεγονός ότι η ΕΚΤ δεν έχει επιτύχει τον 

δικό της στόχο για σταθερότητα των 

τιμών από την αρχή της οικονομικής 

κρίσης· επισημαίνει ότι η ΕΚΤ δεν είναι 

ικανή να διατηρήσει το επίπεδο του 

πληθωρισμού κοντά στο 2%· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο 

στόχος που παγιώνεται στη Συνθήκη 

αφορά την επιδίωξη της σταθερότητας 

των τιμών και όχι την προώθηση της 

πλήρους απασχόλησης· 

Or. en 

 

 


