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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

16.11.2016 A8-0302/7 

Módosítás  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. aggasztónak tartja, hogy az euróövezet 

országaiban továbbra is magas a 

munkanélküliség és túlságosan alacsony 

az infláció, aminek közvetlen oka a közös 

valuta bevezetésében keresendő, amely 

rögzített árfolyamrendszert kényszerített 

rá 19 tagállamra egy olyan 

valutaövezetben, amely túl sok eltérést 

mutat; szintén helyteleníti, hogy az euró a 

fizetési mérleg egyensúlyának hiányát 

idézte és idézi elő, túlzott mértékű többletet 

eredményezve olyan országokban, 

amelyeket a Bizottság továbbra sem 

büntet; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0302/8 

Módosítás  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1b. úgy véli, hogy a pénzügyi és gazdasági 

világválság, amely csak súlyosbította a 

közös valuta bevezetése miatt kialakult 

fenntarthatatlan egyensúlyhiányokat, 

rávilágított a GMU sérülékenységére; úgy 

véli, hogy a GMU szerkezeti hibákkal 

küzd, mivel nem optimális valutaövezet, 

ami az évek során fenntarthatatlan 

makrogazdasági egyensúlyhiányokat 

idézett elő főként számos, az Unió 

perifériáján elhelyezkedő ország számára; 

Or. en 



 

AM\1109899HU.docx  PE593.649v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0302/9 

Módosítás  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1c. elítéli, hogy az aszimmetrikus 

sokkhatások kezelését lehetővé tevő 

árfolyam-ingadozások lehetőségének 

megszüntetésével a közös valuta nem csak 

megnehezítette a válságokra adandó 

válaszlépéseket, de súlyosbította a mag- és 

a periférián lévő országok közötti 

strukturális eltéréseket; hangsúlyozza, 

hogy alternatív tervre van szükség a 

monetáris unió rendezett és ellenőrzött 

felszámolására, de addig is önkéntes 

kívülmaradási eljárást kell biztosítani 

minden tagállam számára, amely ki kíván 

lépni a monetáris unióból azon kockázat 

elkerülése érdekében, hogy az így 

folytatódó helyzet az euróövezet kaotikus 

és ellenőrizetlen széteséséhez vezessen; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0302/10 

Módosítás  10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. aggasztónak tartja, hogy az EKB által 

a válságot követően bevezetett nem 

hagyományos monetáris politikai 

intézkedések nem hozták meg az ígért 

eredményeket, mivel a piacokra 

beáramlott nagymértékű likviditás a 

pénzügyi rendszeren belül maradt, és a 

bankok a reálgazdaság finanszírozása és 

támogatása helyett spekulációs ügyletek 

elindítására használták; aggasztónak 

tartja, hogy az eszközfedezetű 

értékpapírok piaca egyre kockázatosabbá 

válik, miközben az átláthatósága csökken; 

sajnálja, hogy a rendszerszintű kockázat 

növekedéséért, a nagyobb 

egyenlőtlenségek kialakulásáért és a 

spekulációs buborékok létrejöttének egyre 

növekvő kockázatáért épp az EKB felelős; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0302/11 

Módosítás  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8a. elengedhetetlennek tartja, hogy a 

szükséges expanzív gazdaságpolitika 

folytatása és a gazdasági növekedést 

támogató közberuházások megvalósítása 

érdekében a tagállamok visszaszerezzék 

költségvetési és monetáris 

szuverenitásukat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0302/12 

Módosítás  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9a. határozottan helyteleníti a tőkepiaci 

unióval kapcsolatos projektet, mivel a 

további pénzügyiesedés a reálgazdaság 

rovására törékenyebbé és 

összekapcsoltabbá teszi a gazdasági 

rendszert, és kiszolgáltatottabbá teszi azt a 

rendszerkockázatokkal és az újabb 

válságokkal szemben; 

Or. en 



 

AM\1109899HU.docx  PE593.649v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0302/13 

Módosítás  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9b. elutasítja a bankunió tervét és annak 

megvalósítását; a mostanáig tett lépések 

bizonyították az uniós intézmények 

kudarcát; a felügyelet pontatlannak és 

néhány tagállamra nézve büntető 

jellegűnek bizonyult, mivel az értékelések 

(eszközminőség-vizsgálat és stressztesztek) 

pontatlanok és a nagy bankok javára 

torzítanak, ami fenyegetést jelent az egész 

piac ellenálló képességére nézve; a 

bankszanálási mechanizmus – amely még 

mindig nem teljes, mivel az Egységes 

Szanálási Alap még nem jött létre – 

egyenesen hátrányosnak bizonyult a 

fogyasztókra nézve, amint azt a hitelezői 

feltőkésítés első néhány alkalmazása 

megmutatta; végül fennáll a veszély, hogy 

az európai betétbiztosítási rendszer 

(EDIS) is kudarcot vall, amennyiben nem 

társul hozzá az EKB által vállalt kezesség; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Módosítás  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9c. szükségesnek tartja a bankszektor 

strukturális reformjának mielőbbi 

végrehajtását a lakossági és a befektetői 

tevékenységek egyértelmű és kötelező 

elkülönítésével a banki ágazat kölcsönös 

függőségeinek és kockázatainak 

mérséklése és ellenálló képességének 

növelése érdekében; sajnálja, hogy az 

európai intézmények nem mutatnak 

érdeklődést egy ilyen reform végrehajtása 

iránt; szükségesnek tartja továbbá a 

bankrendszeren kívüli hitelezés komoly 

szabályozását; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0302/15 

Módosítás  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  27a. sajnálatosnak tartja, hogy az EKB 

túllőtt a célon a trojkában betöltött 

szerepkörének értelmezésében és sajnálja 

az EKB által az egységes felügyeleti 

mechanizmusban a rendszerszempontból 

jelentős európai bankok felügyelőjeként 

betöltött szerepet, mivel ez 

összeférhetetlenséghez vezet; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0302/16 

Módosítás  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  27b. sajnálatosnak tartja, hogy a 

gazdasági válság kezdete óta az EKB nem 

tudta teljesíteni saját, árstabilitásra 

vonatkozó célkitűzéseit; megjegyzi, hogy 

az EKB nem képes az inflációt 2% körüli 

szinten tartani; sajnálatosnak tartja, hogy 

a Szerződésben foglalt célkitűzés a teljes 

foglalkoztatottság előmozdítása helyett az 

árstabilitás fenntartása; 

Or. en 

 

 


