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31.1.2018 A8-0383/1 

Pakeitimas 1 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Lola Sánchez Caldentey, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. mano, kad, atsižvelgiant į esamus 

pinigų politikos perdavimo kanalų 

trūkumus, ECB turi užtikrinti, kad būtų 

pasiektas kainų stabilumas, kurį ECB 

valdytojų tarybą apibrėžia kaip infliacijos 

lygį, kuris priartėja prie 2 proc., bet jų 

nesiekia; mano, kad ECB vis gi turėtų 

atidžiai įvertinti savo politikos naudą ir 

šalutinį poveikį, visų pirma kalbant apie 

planuojamus veiksmus, siekiant kovoti su 

defliacija ateityje; mano, kad siekiant kurti 

tikrumą ir pasitikėjimą finansų rinkomis, 

ECB visų pirma turėtų aiškiai ir glaustai 

informuoti apie savo pinigų politikos 

priemones; 

11. mano, kad, atsižvelgiant į esamus 

pinigų politikos perdavimo kanalų 

trūkumus, ECB turi užtikrinti, kad būtų 

pasiektas kainų stabilumas, kurį ECB 

valdytojų tarybą apibrėžia kaip infliacijos 

lygį, kuris priartėja prie 2 proc., bet jų 

nesiekia; mano, kad ECB vis gi turėtų 

atidžiai įvertinti savo politikos naudą ir 

šalutinį poveikį, visų pirma kalbant apie 

planuojamus veiksmus, siekiant kovoti su 

defliacija ateityje; mano, kad nominaliojo 

BVP tikslinio rodiklio patvirtinimas yra 

naujas pinigų politikos tikslas; mano, kad 

siekiant kurti tikrumą ir pasitikėjimą 

finansų rinkomis, ECB visų pirma turėtų 

aiškiai ir glaustai informuoti apie savo 

pinigų politikos priemones;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Pakeitimas 2 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. apgailestauja, kad nepaisant to, kad 

nedarbo lygis sumažėjo nuo 10,5 proc. 

2015 m. gruodžio mėn. iki 9,6 proc. 

2016 m. gruodžio mėn., daugelis euro 

zonos šalių vis dar kenčia dėl aukšto 

nedarbo lygio ir bendra paklausa euro 

zonoje tebėra prasta, taip pat atsižvelgiant į 

tai, kad nuolatinė nelygybė ES gali būti 

žalinga tinkamai ir įtraukiam ekonomikos 

vystymuisi; todėl ragina įgyvendinti 

politikos priemones, kuriomis būtų 

siekiama didinti našumą, daugiausia 

dėmesio skiriant gebėjimams, kurie leistų 

sudaryti dar palankesnes sąlygas kurti 

kokybiškas darbo vietas, taip pat darbo 

užmokesčio didėjimui; 

19. apgailestauja, kad nepaisant to, kad 

nedarbo lygis sumažėjo nuo 10,5 proc. 

2015 m. gruodžio mėn. iki 9,6 proc. 

2016 m. gruodžio mėn., daugelis euro 

zonos šalių vis dar kenčia dėl aukšto 

nedarbo lygio ir bendra paklausa euro 

zonoje tebėra prasta, taip pat atsižvelgiant į 

tai, kad nuolatinė nelygybė ES gali būti 

žalinga tinkamai ir įtraukiam ekonomikos 

vystymuisi; todėl ragina įgyvendinti 

politikos priemones, kuriomis būtų 

siekiama didinti našumą, daugiausia 

dėmesio skiriant gebėjimams, kurie leistų 

sudaryti dar palankesnes sąlygas kurti 

kokybiškas darbo vietas, taip pat darbo 

užmokesčio didėjimui; ragina ECB 

išnagrinėti kitas nei palūkanų normos ir 

obligacijų pirkimas politikos priemones, 

siekiant efektyviai nukreipti pinigus arba 

paskolas į realiąją ekonomiką;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Pakeitimas 3 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pripažįsta, kad, nors dabartinė žemų 

palūkanų normų politika turi laikiną 

teigiamą poveikį neveiksnių paskolų (NP, 

angl. NPL) lygiui, reikėtų struktūriniu būdu 

veiksmingai spręsti problemą dėl didelės 

rizikos, kurią kelia neveiksnios paskolos; 

atkreipia dėmesį į ECB ir BPM pastangas 

euro zonos bankų priežiūros ir pagalbos 

jiems srityje siekiant sumažinti neveiksnių 

paskolų poveikį jiems, ypač 2017 m. kovo 

mėn. ECB pateiktas gaires bankams dėl 

neveiksnių paskolų tvarkymo ir į jo 

veiksmus dėl atskirų bankų, taip pat 

veiksmų planą, kuriam 2017 m. liepos 

11 d. pritarė ECOFIN taryba, 

nepažeisdama Parlamento įgaliojimų, 

susijusių su 1-ojo lygio teisės aktais; 

atkreipia dėmesį į tai, kad tinkamai 

įgyvendinant Tarybos veiksmų planą 

reikalingos bendros bankų, priežiūros 

institucijų, reguliavimo institucijų ir 

nacionalinės valdžios institucijų pastangos; 

ragina atlikti testavimą nepalankiausiomis 

sąlygomis, kuris pasižymi didele aprėptimi, 

metodikos tinkamumu ir patvarumu; 

rekomenduoja atidžiai stebėti pokyčius 

nekilnojamojo turto rinkose; mano, kad bet 

kokios papildomos priemonės turėtų 

užtikrinti, kad būtų visapusiškai paisoma 

Europos Parlamento prerogatyvų; 

27. pripažįsta, kad, nors dabartinė žemų 

palūkanų normų politika turi laikiną 

teigiamą poveikį neveiksnių paskolų (NP, 

angl. NPL) lygiui, reikėtų struktūriniu būdu 

veiksmingai spręsti problemą dėl didelės 

rizikos, kurią kelia neveiksnios paskolos; 

atkreipia dėmesį į ECB ir BPM pastangas 

euro zonos bankų priežiūros ir pagalbos 

jiems srityje siekiant sumažinti neveiksnių 

paskolų poveikį jiems, ypač 2017 m. kovo 

mėn. ECB pateiktas gaires bankams dėl 

neveiksnių paskolų tvarkymo ir į jo 

veiksmus dėl atskirų bankų, taip pat 

veiksmų planą, kuriam 2017 m. liepos 

11 d. pritarė ECOFIN taryba, 

nepažeisdama Parlamento įgaliojimų, 

susijusių su 1-ojo lygio teisės aktais; 

apgailestauja, kad daugelyje valstybių 

narių pastangos sumažinti neveiksnias 

paskolas savo bankų sistemoje sukėlė 

pagrindinės teisės į būstą pažeidimus, 

tūkstančiams žemas pajamas turinčių 

namų ūkių prarandant savo namus dėl 

įsiskolinimų bankui arba gyvenant esant 

grėsmei namus prarasti; atkreipia dėmesį į 

tai, kad tinkamai įgyvendinant Tarybos 

veiksmų planą reikalingos bendros bankų, 

priežiūros institucijų, reguliavimo 

institucijų ir nacionalinės valdžios 

institucijų pastangos; ragina atlikti 

testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
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kuris pasižymi didele aprėptimi, metodikos 

tinkamumu ir patvarumu; rekomenduoja 

atidžiai stebėti pokyčius nekilnojamojo 

turto rinkose; mano, kad bet kokios 

papildomos priemonės turėtų užtikrinti, 

kad būtų visapusiškai paisoma Europos 

Parlamento prerogatyvų;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Pakeitimas 4 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. prašo ECB užtikrinti savo vidaus 

audito komiteto narių nepriklausomumą; 

primygtinai ragina ECB, siekiant užkirsti 

kelią interesų konfliktams, paskelbti ECB 

valdančiosios tarybos narių metines 

finansinių interesų deklaracijas; ragina 

ECB užtikrinti, kad etikos komitetui 

nevadovautų buvęs ECB valdančiosios 

tarybos pirmininkas arba kiti ankstesni 

nariai ar asmenys, kurių atžvilgiu galimi 

interesų konfliktai; ragina ECB valdančiąją 

tarybą laikytis ES tarnybos nuostatų ir 

elgesio kodekso nuostatų, taip pat 

reikalauti, kad kadenciją baigusiems 

nariams pasibaigus jų įgaliojimams būtų 

taikomas dvejų metų laikotarpis, per kurį 

jie negali eiti jokių pareigų; pabrėžia, kad 

ECB vykdomosios valdybos nariai tuo 

pačiu metu neturėtų eiti kitų pareigų kaip 

forumų ar kitų organizacijų, kuriose 

dalyvauja ECB prižiūrimų bankų vadovai, 

nariai; 

44. prašo ECB užtikrinti savo vidaus 

audito komiteto narių nepriklausomumą; 

primygtinai ragina ECB, siekiant užkirsti 

kelią interesų konfliktams, paskelbti ECB 

valdančiosios tarybos narių metines 

finansinių interesų deklaracijas; ragina 

ECB užtikrinti, kad etikos komitetui 

nevadovautų buvęs ECB valdančiosios 

tarybos pirmininkas arba kiti ankstesni 

nariai ar asmenys, kurių atžvilgiu galimi 

interesų konfliktai; ragina ECB valdančiąją 

tarybą laikytis ES tarnybos nuostatų ir 

elgesio kodekso nuostatų, taip pat 

reikalauti, kad kadenciją baigusiems 

nariams pasibaigus jų įgaliojimams būtų 

taikomas dvejų metų laikotarpis, per kurį 

jie negali eiti jokių pareigų; pabrėžia, kad 

ECB vykdomosios valdybos nariai tuo 

pačiu metu neturėtų eiti kitų pareigų kaip 

forumų ar kitų organizacijų, kuriose 

dalyvauja ECB prižiūrimų bankų vadovai, 

nariai; ragina ECB pirmininką vykdyti 

Europos Ombudsmeno rekomendaciją ir 

sustabdyti savo narystę G30 grupėje, tuo 

sustiprinant ECB nepriklausomumą; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Pakeitimas 5 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. ragina ECB priimti aiškią ir 

visuomenei prieinamą informavimo apie 

pažeidimus politiką; 

45. ragina ECB priimti aiškią ir 

visuomenei prieinamą informavimo apie 

pažeidimus politiką, paremtą Europos 

Komisijos, Europos Parlamento ir 

Europos Ombudsmeno pranešimais bei 

Jungtinių Tautų konvencija prieš 

korupciją;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Pakeitimas 6 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  46a. smerkia spekuliatyvų ECB elgesį 

Graikijos valstybės obligacijų atveju 

(vertybinių popierių rinkų programa 

(angl. SMP) ir susitarimas dėl grynojo 

finansinio turto (angl. ANFA)), 

nepritaikant 2012 m. privačiojo sektoriaus 

dalyvavimo procedūros (angl. PSI), iš 

kurios Eurosistema gavo beveik 6.2 mlrd. 

EUR pelno ir kuri sukėlė ypatingą 

fiskalinį spaudimą ir skausmą Graikijos 

piliečiams; ragina Eurosistemą 

besąlygiškai grąžinti šį pelną Graikijai, 

siekiant padėti Graikijos vyriausybei 

sumažinti nepatvariai aukštą pirminį 

perteklių, dėl kurio buvo susitarta 

trečiosios makroekonominio koregavimo 

programos ateinančiam 36 metų 

laikotarpiui, apimtyje; mano, kad 

finansiniai ištekliai, gauti iš pelno arba 

neišmokėtų obligacijų turėtų būti 

panaudojami atšaukiant griežtas taupymo 

priemones po 2018 m., kai tai susiję su 

gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir 

pensijų sumažinimu, tuo palengvinant 

didžiulę mokestinę naštą, tenkančią 

darbininkams, ūkininkams ir mažas 

pajamas gaunantiems savarankiškai 

dirbantiems asmenims;  

Or. en 
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