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Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. mener, i betragtning af de 

nuværende pengepolitiske 

transmissionskanalers ineffektivitet, at 

ECB skal sikre, at der opnås prisstabilitet, 

som ECB's Styrelsesråd definerer som en 

inflationsrate tæt på, men under 2 %; 

mener, at ECB ikke desto mindre bør 

afveje fordelene og ulemperne ved sin 

politik omhyggeligt, navnlig med henblik 

på den tilsigtede bekæmpelse af deflation i 

fremtiden; mener, at ECB bør fokusere på 

klar og koncis kommunikation vedrørende 

sine pengepolitiske foranstaltninger for at 

skabe sikkerhed og tillid på de finansielle 

markeder; 

11. mener, i betragtning af de 

nuværende pengepolitiske 

transmissionskanalers ineffektivitet, at 

ECB skal sikre, at der opnås prisstabilitet, 

som ECB's Styrelsesråd definerer som en 

inflationsrate tæt på, men under 2 %; 

mener, at ECB ikke desto mindre bør 

afveje fordelene og ulemperne ved sin 

politik omhyggeligt, navnlig med henblik 

på den tilsigtede bekæmpelse af deflation i 

fremtiden; anser vedtagelsen af målet om 

nominelt BNP for at være en ny 

pengepolitisk målsætning; mener, at ECB 

bør fokusere på klar og koncis 

kommunikation vedrørende sine 

pengepolitiske foranstaltninger for at skabe 

sikkerhed og tillid på de finansielle 

markeder;  

Or. en 
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Punkt 19 
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19. beklager, at selv om 

arbejdsløsheden er faldet fra 10,5 % i 

december 2015 til 9,6 % i december 2016, 

lider mange lande i euroområdet fortsat 

under en høj arbejdsløshedsprocent, og den 

samlede efterspørgsel i euroområdet er 

fortsat afdæmpet, idet det også tages i 

betragtning, at vedvarende ulighed i EU 

kan være til skade for en sund og 

bæredygtig økonomisk udvikling; 

opfordrer derfor til at gennemføre 

politikker, der sigter mod at øge 

produktiviteten, med fokus på færdigheder, 

som fremmer yderligere skabelse af 

kvalitetsjob samt lønstigninger; 

19. beklager, at selv om 

arbejdsløsheden er faldet fra 10,5 % i 

december 2015 til 9,6 % i december 2016, 

lider mange lande i euroområdet fortsat 

under en høj arbejdsløshedsprocent, og den 

samlede efterspørgsel i euroområdet er 

fortsat afdæmpet, idet det også tages i 

betragtning, at vedvarende ulighed i EU 

kan være til skade for en sund og 

bæredygtig økonomisk udvikling; 

opfordrer derfor til at gennemføre 

politikker, der sigter mod at øge 

produktiviteten, med fokus på færdigheder, 

som fremmer yderligere skabelse af 

kvalitetsjob samt lønstigninger; opfordrer 

ECB til at undersøge muligheder for 

politiske løsninger, der rækker ud over 

rentepolitik og obligationsopkøb med 

henblik på effektivt at kanalisere penge 

eller kredit ud i realøkonomien; 

Or. en 
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27. anerkender, at mens den nuværende 

politik med lave renter midlertidigt har en 

positiv virkning på størrelsen af 

misligholdte lån, bør de høje risici, der er 

forbundet med misligholdte lån, bekæmpes 

effektivt på en struktureret måde; noterer 

sig ECB's og SSM's bestræbelser på at 

bistå og føre tilsyn med bankerne i 

euroområdet med henblik på at reducere 

deres eksponering for misligholdte lån, 

særlig ECB's vejledning af bankerne fra 

marts 2017 om forebyggelse af 

misligholdte lån og de foranstaltninger, 

som den har truffet vedrørende individuelle 

banker, samt den handlingsplan, der blev 

godkendt af Økofinrådet den 11. juli 2017, 

uden at det berører Parlamentets beføjelser 

med hensyn til lovgivning på niveau 1; 

påpeger, at en korrekt gennemførelse af 

Rådets handlingsplan kræver en fælles 

indsats fra banker, tilsynsmyndigheder, 

lovgivere og nationale myndigheder; 

opfordrer til stresstest kendetegnet ved 

bred dækning, metodemæssig relevans og 

robusthed; anbefaler en omhyggelig 

overvågning af udviklingen på 

ejendomsmarkederne; mener, at yderligere 

foranstaltninger bør sikre fuld respekt for 

Europa-Parlamentets beføjelser; 

27. anerkender, at mens den nuværende 

politik med lave renter midlertidigt har en 

positiv virkning på størrelsen af 

misligholdte lån, bør de høje risici, der er 

forbundet med misligholdte lån, bekæmpes 

effektivt på en struktureret måde; noterer 

sig ECB's og SSM's bestræbelser på at 

bistå og føre tilsyn med bankerne i 

euroområdet med henblik på at reducere 

deres eksponering for misligholdte lån, 

særlig ECB's vejledning af bankerne fra 

marts 2017 om forebyggelse af 

misligholdte lån og de foranstaltninger, 

som den har truffet vedrørende individuelle 

banker, samt den handlingsplan, der blev 

godkendt af Økofinrådet den 11. juli 2017, 

uden at det berører Parlamentets beføjelser 

med hensyn til lovgivning på niveau 1; 

beklager, at indsatsen i mange 

medlemsstater for at nedbringe 

misligholdte lån i banksystemet har 

resulteret i et angreb på den 

grundlæggende ret til bolig, og at 

tusindvis af husholdninger med lav 

indkomst har mistet, eller lever med 

frygten for at miste deres hjem på grund 

af bankgæld; påpeger, at en korrekt 

gennemførelse af Rådets handlingsplan 

kræver en fælles indsats fra banker, 

tilsynsmyndigheder, lovgivere og nationale 

myndigheder; opfordrer til stresstest 
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kendetegnet ved bred dækning, 

metodemæssig relevans og robusthed; 

anbefaler en omhyggelig overvågning af 

udviklingen på ejendomsmarkederne; 

mener, at yderligere foranstaltninger bør 

sikre fuld respekt for Europa-Parlamentets 

beføjelser;  

Or. en 
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44. anmoder ECB om at sikre 

uafhængigheden af medlemmerne i 

revisionsudvalget; opfordrer indtrængende 

ECB til med henblik på at undgå 

interessekonflikter at offentliggøre 

erklæringer om finansielle interesser for 

Styrelsesrådets medlemmer; opfordrer 

ECB til at sikre, at Den Etiske Komité ikke 

ledes af en tidligere formand eller andre 

tidligere medlemmer af ECB's Styrelsesråd 

eller enhver, der er i risiko for 

interessekonflikter; opfordrer ECB's 

Styrelsesråd til at følge EU's 

personalevedtægt og adfærdskodeks og 

kræve en toårig erhvervsmæssig 

afholdendhedsperiode for sine afgående 

medlemmer efter afslutningen på deres 

mandat; understreger, at medlemmerne af 

ECB's direktion bør afstå fra samtidig at 

være medlemmer af fora eller andre 

organisationer, der omfatter 

direktionsmedlemmer fra banker, som ECB 

fører tilsyn med; 

44. anmoder ECB om at sikre 

uafhængigheden af medlemmerne i 

revisionsudvalget; opfordrer indtrængende 

ECB til med henblik på at undgå 

interessekonflikter at offentliggøre 

erklæringer om finansielle interesser for 

Styrelsesrådets medlemmer; opfordrer 

ECB til at sikre, at Den Etiske Komité ikke 

ledes af en tidligere formand eller andre 

tidligere medlemmer af ECB's Styrelsesråd 

eller enhver, der er i risiko for 

interessekonflikter; opfordrer ECB's 

Styrelsesråd til at følge EU's 

personalevedtægt og adfærdskodeks og 

kræve en toårig erhvervsmæssig 

afholdendhedsperiode for sine afgående 

medlemmer efter afslutningen på deres 

mandat; understreger, at medlemmerne af 

ECB's direktion bør afstå fra samtidig at 

være medlemmer af fora eller andre 

organisationer, der omfatter 

direktionsmedlemmer fra banker, som ECB 

fører tilsyn med;  opfordrer ECB's 

formand til at følge Den Europæiske 

Ombudsmands henstilling og suspendere 

sit medlemskab af G30-Gruppen og 

derigennem styrke ECB's uafhængighed; 

Or. en 
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45. opfordrer ECB til at vedtage en klar 

og offentlig politik for whistleblowing; 

45. opfordrer ECB til at vedtage en klar 

og offentlig politik for whistleblowing 

baseret på rapporterne fra Kommissionen, 

Europa-Parlamentet, Den Europæiske 

Ombudsmand og FN's konvention mod 

korruption;  

Or. en 



 

AM\1144753DA.docx  PE614.376v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

31.1.2018 A8-0383/6 

Ændringsforslag  6 

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

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 

2017/2124(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  46a. Fordømmer ECB's spekulative 

adfærd i tilfældet med de græske 

obligationer (SMP og ANFA), som blev 

udelukket fra nedskæringsproceduren for 

den private sektors deltagelse i 2012, 

hvilket genererede næsten 6.2 mia. EUR i 

overskud for Eurosystemet og udløste 

yderligere finanspolitisk pres og smerte 

for det græske folk; opfordrer 

Eurosystemet til betingelsesløst at 

tilbagebetale dette overskud til 

Grækenland, for at den græske regering 

kan mindske de uholdbart høje primære 

overskud, som er blevet vedtaget i 

forbindelse med det tredje 

makroøkonomiske tilpasningsprogram for 

de næste 36 år; mener, at de finansielle 

ressourcer, der hidrører fra udbyttet af 

overskud eller manglende betaling af 

obligationer, bør anvendes til at annullere 

spareforanstaltningerne efter 2018 hvad 

angår reduktionen af personskatten og 

pensioner, og at lette den ekstreme 

skattebyrde på arbejdstagere, landbrugere 

og selvstændige erhvervsdrivende med lav 

indkomst;  

Or. en 

 

 


