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31.1.2018 A8-0383/1 

Amendement  1 

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

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. meent, gezien de huidige grote 

inefficiënties van de transmissiekanalen 

van het monetaire beleid, dat de ECB 

ervoor moet zorgen dat prijsstabiliteit, door 

de raad van bestuur van de ECB 

gedefinieerd als een inflatiepercentage 

dicht bij, maar onder 2 %, wordt 

bewerkstelligd; is van mening dat de ECB 

niettemin de voordelen en neveneffecten 

van haar beleid zorgvuldig moet 

beoordelen, met name wat betreft de 

beoogde maatregelen om deflatie tegen te 

gaan; meent dat de ECB moet focussen op 

heldere en beknopte communicatie over 

haar monetaire beleidsmaatregelen 

teneinde zekerheid en vertrouwen op de 

financiële markten te scheppen; 

11. meent, gezien de huidige 

inefficiënties van de transmissiekanalen 

van het monetaire beleid, dat de ECB 

ervoor moet zorgen dat prijsstabiliteit, door 

de raad van bestuur van de ECB 

gedefinieerd als een inflatiepercentage 

dicht bij, maar onder 2 %, wordt 

bewerkstelligd; is van mening dat de ECB 

niettemin de voordelen en neveneffecten 

van haar beleid zorgvuldig moet 

beoordelen, met name wat betreft de 

beoogde maatregelen om deflatie tegen te 

gaan; overweegt de vaststelling van een 

streefcijfer voor het nominale bbp als 

nieuwe monetaire beleidsdoelstelling; 
meent dat de ECB moet focussen op 

heldere en beknopte communicatie over 

haar monetaire beleidsmaatregelen 

teneinde zekerheid en vertrouwen op de 

financiële markten te scheppen;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Amendement  2 

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

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. betreurt dat, hoewel de 

werkloosheid is gedaald van 10,5 % in 

december 2015 tot 9,6 % in december 

2016, veel landen in de eurozone nog 

steeds met een hoge werkloosheid te 

kampen hebben en dat de totale vraag in de 

eurozone nog steeds zwak is, zonder uit het 

oog te verliezen dat de aanhoudende 

ongelijkheid in de EU een gezonde en 

inclusieve economische ontwikkeling in de 

weg kan staan; vraagt daarom om 

beleidsmaatregelen die erop gericht zijn de 

productiviteit te verhogen, met bijzondere 

aandacht voor vaardigheden die verdere 

creatie van kwalitatief hoogwaardige banen 

alsook loonsverhogingen in de hand 

werken; 

19. betreurt dat, hoewel de 

werkloosheid is gedaald van 10,5 % in 

december 2015 tot 9,6 % in 

december 2016, veel landen in de eurozone 

nog steeds met een hoge werkloosheid te 

kampen hebben en dat de totale vraag in de 

eurozone nog steeds zwak is, zonder uit het 

oog te verliezen dat de aanhoudende 

ongelijkheid in de EU een gezonde en 

inclusieve economische ontwikkeling in de 

weg kan staan; vraagt daarom om 

beleidsmaatregelen die erop gericht zijn de 

productiviteit te verhogen, met bijzondere 

aandacht voor vaardigheden die verdere 

creatie van kwalitatief hoogwaardige banen 

alsook loonsverhogingen in de hand 

werken; verzoekt de ECB beleidsopties 

naast rentebeleid en obligatieaankopen te 

onderzoeken om geld of krediet efficiënt 

in de reële economie te kanaliseren; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Amendement  3 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. erkent dat het huidige beleid van 

lage rentepercentages weliswaar tijdelijk 

een positief effect heeft op het aantal 

oninbare leningen, maar dat de hoge 

risico's die aan oninbare leningen 

verbonden zijn, op doeltreffende en 

structurele wijze moeten worden 

aangepakt; neemt nota van de inspanningen 

van de ECB en het gemeenschappelijk 

toezichtsmechanisme (GTM) om banken in 

de eurozone onder toezicht te houden en bij 

te staan teneinde hun blootstelling aan 

oninbare leningen te verkleinen, en met 

name de richtsnoeren van de ECB aan 

banken voor het aanpakken van oninbare 

leningen van maart 2017 en haar 

maatregelen ten aanzien van afzonderlijke 

banken, alsook het actieplan dat de Raad 

Ecofin op 11 juli 2017 heeft goedgekeurd, 

onverminderd de bevoegdheden van het 

Parlement met betrekking tot niveau-1-

wetgeving; wijst erop dat een ordentelijke 

uitvoering van het actieplan van de Raad 

een gezamenlijke inspanning vergt van de 

banken, de toezichthouders, de 

regelgevende instanties en de nationale 

autoriteiten; vraagt om stresstests die 

worden gekenmerkt door een brede 

dekking, methodologische relevantie en 

robuustheid; beveelt aan om de 

ontwikkelingen op de vastgoedmarkten 

27. erkent dat het huidige beleid van 

lage rentepercentages weliswaar tijdelijk 

een positief effect heeft op het aantal 

oninbare leningen, maar dat de hoge 

risico's die aan oninbare leningen 

verbonden zijn, op doeltreffende en 

structurele wijze moeten worden 

aangepakt; neemt nota van de inspanningen 

van de ECB en het gemeenschappelijk 

toezichtsmechanisme (GTM) om banken in 

de eurozone onder toezicht te houden en bij 

te staan teneinde hun blootstelling aan 

oninbare leningen te verkleinen, en met 

name de richtsnoeren van de ECB aan 

banken voor het aanpakken van oninbare 

leningen van maart 2017 en haar 

maatregelen ten aanzien van afzonderlijke 

banken, alsook het actieplan dat de Raad 

Ecofin op 11 juli 2017 heeft goedgekeurd, 

onverminderd de bevoegdheden van het 

Parlement met betrekking tot niveau-1-

wetgeving; betreurt dat in veel lidstaten de 

inspanningen ter vermindering van het 

aantal oninbare leningen van hun 

bankenstelsel hebben geleid tot een 

aanval op het grondrecht op huisvesting, 

waarbij duizenden huishoudens met een 

laag inkomen als gevolg van 

bankschulden hun huis kwijtraken of 

kwijt vrezen te raken; wijst erop dat een 

ordentelijke uitvoering van het actieplan 
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nauwlettend in het oog te houden; is van 

mening dat bij eventuele extra maatregelen 

de prerogatieven van het Europees 

Parlement ten volle in acht moeten worden 

genomen; 

van de Raad een gezamenlijke inspanning 

vergt van de banken, de toezichthouders, 

de regelgevende instanties en de nationale 

autoriteiten; vraagt om stresstests die 

worden gekenmerkt door een brede 

dekking, methodologische relevantie en 

robuustheid; beveelt aan om de 

ontwikkelingen op de vastgoedmarkten 

nauwlettend in het oog te houden; is van 

mening dat bij eventuele extra maatregelen 

de prerogatieven van het Europees 

Parlement ten volle in acht moeten worden 

genomen; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Amendement  4 

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

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 
 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. verzoekt de ECB de 

onafhankelijkheid van de leden van haar 

interne auditcomité te garanderen; dringt er 

bij de ECB op aan om, teneinde 

belangenconflicten te voorkomen, 

verklaringen van financiële belangen van 

de leden van de raad van bestuur openbaar 

te maken; dringt er bij de ECB op aan om 

ervoor te zorgen dat de ethische commissie 

niet wordt voorgezeten door een 

voormalige president, andere voormalige 

leden van de raad van bestuur van de ECB 

of om het even wie die aan een 

belangenconflict blootstaat; vraagt de raad 

van bestuur van de ECB om het Statuut 

van de ambtenaren van de EU en de 

gedragscode te volgen en te vereisen dat 

uitgaande leden na afloop van hun mandaat 

een "afkoelingsperiode" van twee jaar in 

acht nemen; benadrukt dat de leden van de 

raad van bestuur van de ECB niet 

tegelijkertijd lid mogen zijn van fora of 

andere organisaties waar ook directieleden 

van door de ECB gecontroleerde banken 

zitting in hebben; 

44. verzoekt de ECB de 

onafhankelijkheid van de leden van haar 

interne auditcomité te garanderen; dringt er 

bij de ECB op aan om, teneinde 

belangenconflicten te voorkomen, 

verklaringen van financiële belangen van 

de leden van de raad van bestuur openbaar 

te maken; dringt er bij de ECB op aan om 

ervoor te zorgen dat de ethische commissie 

niet wordt voorgezeten door een 

voormalige president, andere voormalige 

leden van de raad van bestuur van de ECB 

of om het even wie die aan een 

belangenconflict blootstaat; vraagt de raad 

van bestuur van de ECB om het Statuut 

van de ambtenaren van de EU en de 

gedragscode te volgen en te vereisen dat 

uitgaande leden na afloop van hun mandaat 

een "afkoelingsperiode" van twee jaar in 

acht nemen; benadrukt dat de leden van de 

raad van bestuur van de ECB niet 

tegelijkertijd lid mogen zijn van fora of 

andere organisaties waar ook directieleden 

van door de ECB gecontroleerde banken 

zitting in hebben; dringt er bij de president 

van de ECB op aan de aanbeveling van de 

Europese Ombudsman te volgen en zijn 

lidmaatschap van de Groep van Dertig op 

te zeggen om de onafhankelijkheid van de 

ECB te vergroten; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Amendement  5 

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

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. vraagt de ECB een duidelijk en 

openbaar klokkenluidersbeleid vast te 

stellen; 

45. vraagt de ECB een duidelijk en 

openbaar klokkenluidersbeleid vast te 

stellen op basis van de verslagen van de 

Europese Commissie, het Europees 

Parlement en de Europese Ombudsman 

en op basis van het Verdrag van de 

Verenigde Naties tegen corruptie; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Amendement  6 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  46 bis. veroordeelt het speculatief gedrag 

van de ECB in verband met de Griekse 

obligaties (SMP- en ANFA-winsten) die 

werden uitgesloten van de PSI-

schuldafschrijvingsprocedure van 2012, 

wat het Eurosysteem bijna 

6,2 miljard EUR winst opleverde en extra 

begrotingsdruk en leed voor het Griekse 

volk veroorzaakte; vraagt het 

Eurosysteem die winsten 

onvoorwaardelijk terug te geven aan 

Griekenland, opdat de Griekse regering 

de onhoudbaar hoge primaire 

overschotten die in het kader van het 

derde macro-economische 

aanpassingsprogramma voor de volgende 

36 jaar zijn afgesproken, kan verlagen; is 

van mening dat de financiële middelen die 

afkomstig zijn van de teruggave van 

winsten of de niet-betaling van de 

obligaties gebruikt moeten worden om de 

bezuinigingsmaatregelen met betrekking 

tot de periode na 2018 ongedaan te maken 

die verband houden met de verlaging van 

het personenbelastingkrediet en de 

pensioenen, en om de extreme 

belastingdruk voor werknemers, 

landbouwers en zelfstandigen met een 

laag inkomen te verlichten; 

Or. en 

 


