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31.1.2018 A8-0383/1 

Poprawka  1 

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

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uważa, że biorąc pod uwagę obecną 

nieefektywność kanałów transmisji polityki 

pieniężnej, EBC musi zadbać o osiągnięcie 

stabilności cen, definiowanej przez Radę 

Prezesów EBC jako stopa inflacji na 

poziomie poniżej, ale blisko 2 %; jest 

zdania, że EBC powinien uważnie 

przeanalizować korzyści i skutki uboczne 

swojej polityki, zwłaszcza pod kątem 

planowanych działań w celu walki z 

deflacją w przyszłości; uważa, że aby 

budować pewność i zaufanie na rynkach 

finansowych, EBC powinien skupić się na 

jasnym i zwięzłym informowaniu o 

stosowanych środkach polityki pieniężnej; 

11. uważa, że biorąc pod uwagę obecną 

nieefektywność kanałów transmisji polityki 

pieniężnej, EBC musi zadbać o osiągnięcie 

stabilności cen, definiowanej przez Radę 

Prezesów EBC jako stopa inflacji na 

poziomie poniżej, ale blisko 2 %; jest 

zdania, że EBC powinien uważnie 

przeanalizować korzyści i skutki uboczne 

swojej polityki, zwłaszcza pod kątem 

planowanych działań w celu walki z 

deflacją w przyszłości; uważa, że przyjęcie 

celu dotyczącego nominalnego PKB jest 

nowym celem polityki pieniężnej EBC; 
uważa, że aby budować pewność i zaufanie 

na rynkach finansowych, EBC powinien 

skupić się na jasnym i zwięzłym 

informowaniu o stosowanych środkach 

polityki pieniężnej;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Poprawka  2 

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

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. ubolewa, że choć bezrobocie spadło 

z 10,5 % w grudniu 2015 r. do 9,6 % w 

grudniu 2016 r., wiele państw strefy euro 

wciąż boryka się wysokim poziomem 

bezrobocia, a łączny popyt w strefie euro 

utrzymuje się na niskim poziomie; zwraca 

również uwagę, że utrzymujące się 

nierówności w UE mogą być szkodliwe dla 

zdrowego rozwoju gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu; w 

związku z tym wzywa do wdrażania 

strategii politycznych ukierunkowanych na 

zwiększenie produktywności, z naciskiem 

na umiejętności, które ułatwiają dalsze 

tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, a 

także wzrosty płac; 

19. ubolewa, że choć bezrobocie spadło 

z 10,5 % w grudniu 2015 r. do 9,6 % w 

grudniu 2016 r., wiele państw strefy euro 

wciąż boryka się wysokim poziomem 

bezrobocia, a łączny popyt w strefie euro 

utrzymuje się na niskim poziomie; zwraca 

również uwagę, że utrzymujące się 

nierówności w UE mogą być szkodliwe dla 

zdrowego rozwoju gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu; w 

związku z tym wzywa do wdrażania 

strategii politycznych ukierunkowanych na 

zwiększenie produktywności, z naciskiem 

na umiejętności, które ułatwiają dalsze 

tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, a 

także wzrosty płac; wzywa EBC do 

zbadania opcji politycznych 

wykraczających poza politykę stóp 

procentowych i zakup obligacji oraz do 

skutecznego skierowania środków 

pieniężnych lub kredytów do gospodarki 

realnej; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Poprawka  3 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. jest zdania, że chociaż obecna 

polityka niskich stóp procentowych ma 

póki co pozytywny wpływ na poziom 

kredytów zagrożonych, należy w sposób 

strukturalny zaradzić wysokiemu ryzyku 

związanemu z tymi kredytami; zwraca 

uwagę na działania EBC i Jednolitego 

Mechanizmu Nadzorczego w obszarze 

nadzoru i wsparcia banków w strefie euro 

mające na celu zmniejszenie ich ekspozycji 

na kredyty zagrożone; w szczególności 

zwraca uwagę na przedstawione przez 

EBC w marcu 2017 r. wytyczne dla 

banków dotyczące postępowania z 

kredytami zagrożonymi, działania EBC 

dotyczące poszczególnych banków, a także 

plan działania zatwierdzony przez Radę 

ECOFIN w dniu 11 lipca 2017 r., bez 

uszczerbku dla uprawnień Parlamentu w 

zakresie prawodawstwa poziomu 1; zwraca 

uwagę, że prawidłowe wdrożenie planu 

działania Rady wymaga wspólnych 

wysiłków ze strony banków, organów 

nadzoru, organów regulacyjnych i władz 

krajowych; apeluje o przeprowadzenie 

testów warunków skrajnych, które będą 

charakteryzować się szerokim zakresem, 

rzetelnością i odpowiedniością 

metodologiczną; zaleca uważne 

monitorowanie sytuacji na rynkach 

nieruchomości; uważa, że wszelkie 

27. jest zdania, że chociaż obecna 

polityka niskich stóp procentowych ma 

póki co pozytywny wpływ na poziom 

kredytów zagrożonych, należy w sposób 

strukturalny zaradzić wysokiemu ryzyku 

związanemu z tymi kredytami; zwraca 

uwagę na działania EBC i Jednolitego 

Mechanizmu Nadzorczego w obszarze 

nadzoru i wsparcia banków w strefie euro 

mające na celu zmniejszenie ich ekspozycji 

na kredyty zagrożone; w szczególności 

zwraca uwagę na przedstawione przez 

EBC w marcu 2017 r. wytyczne dla 

banków dotyczące postępowania z 

kredytami zagrożonymi, działania EBC 

dotyczące poszczególnych banków, a także 

plan działania zatwierdzony przez Radę 

ECOFIN w dniu 11 lipca 2017 r., bez 

uszczerbku dla uprawnień Parlamentu w 

zakresie prawodawstwa poziomu 1; 

ubolewa, że w wielu państwach 

członkowskich wysiłki zmierzające do 

zmniejszenia liczby kredytów zagrożonych 

w ich systemie bankowym doprowadziły 

do ataku na podstawowe prawo do 

mieszkania, ponieważ ludzie w tysiącach 

gospodarstw domowych o niskich 

dochodach tracą dom lub żyją w obawie 

utraty domu z powodu zadłużenia 

bankowego; zwraca uwagę, że prawidłowe 

wdrożenie planu działania Rady wymaga 
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dodatkowe środki powinny zapewnić pełne 

poszanowanie uprawnień Parlamentu 

Europejskiego; 

wspólnych wysiłków ze strony banków, 

organów nadzoru, organów regulacyjnych i 

władz krajowych; apeluje o 

przeprowadzenie testów warunków 

skrajnych, które będą charakteryzować się 

szerokim zakresem, rzetelnością i 

odpowiedniością metodologiczną; zaleca 

uważne monitorowanie sytuacji na rynkach 

nieruchomości; uważa, że wszelkie 

dodatkowe środki powinny zapewnić pełne 

poszanowanie uprawnień Parlamentu 

Europejskiego;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Poprawka  4 

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

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. zwraca się do EBC o zapewnienie 

niezależności jego wewnętrznego Komitetu 

ds. Audytu; wzywa EBC, aby w celu 

zapobieżenia konfliktom interesów 

publikował oświadczenia majątkowe 

członków Rady Prezesów; wzywa EBC do 

zadbania o to, by przewodniczącym 

Komitetu ds. Etyki nie był były prezes 

EBC, były członek Rady Prezesów EBC 

bądź inna osoba narażona na konflikt 

interesów; apeluje do Rady Prezesów EBC, 

aby zgodnie z regulaminem pracowniczym 

UE i kodeksem postępowania wymagała 

od odchodzących członków dwuletniego 

okresu przerwy w działalności zawodowej 

po wygaśnięciu mandatu; podkreśla, że 

członkowie Zarządu EBC powinni 

powstrzymać się od jednoczesnego 

uczestnictwa w forach lub innych 

organizacjach, do których należą 

przedstawiciele kadry zarządczej banków 

nadzorowanych przez EBC; 

44. zwraca się do EBC o zapewnienie 

niezależności jego wewnętrznego Komitetu 

ds. Audytu; wzywa EBC, aby w celu 

zapobieżenia konfliktom interesów 

publikował oświadczenia majątkowe 

członków Rady Prezesów; wzywa EBC do 

zadbania o to, by przewodniczącym 

Komitetu ds. Etyki nie był były prezes 

EBC, były członek Rady Prezesów EBC 

bądź inna osoba narażona na konflikt 

interesów; apeluje do Rady Prezesów EBC, 

aby zgodnie z regulaminem pracowniczym 

UE i kodeksem postępowania wymagała 

od odchodzących członków dwuletniego 

okresu przerwy w działalności zawodowej 

po wygaśnięciu mandatu; podkreśla, że 

członkowie Zarządu EBC powinni 

powstrzymać się od jednoczesnego 

uczestnictwa w forach lub innych 

organizacjach, do których należą 

przedstawiciele kadry zarządczej banków 

nadzorowanych przez EBC; wzywa prezesa 

EBC, żeby zastosował się do zalecenia 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich i zawiesił swoje 

członkostwo w Grupie 30, zwiększając w 

ten sposób niezależność EBC; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Poprawka  5 

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

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. wzywa EBC do przyjęcia jasnej i 

publicznej polityki w odniesieniu do 

informowania o nieprawidłowościach; 

45. wzywa EBC do przyjęcia jasnej i 

publicznej polityki w odniesieniu do 

informowania o nieprawidłowościach w 

oparciu o sprawozdania Komisji 

Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich oraz o konwencję Narodów 

Zjednoczonych przeciwko korupcji;  

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

31.1.2018 A8-0383/6 

Poprawka  6 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  46a. potępia spekulacyjne działania 

EBC w przypadku obligacji greckich 

(program dotyczący rynku papierów 

wartościowych (SMP) i umowy o 

aktywach finansowych netto (ANFA)), 

które zostały wykluczone z procedury 

obniżenia greckiego długu poprzez udział 

sektora prywatnego z 2012 r., co zrodziło 

w Eurosystemie zyski w kwocie prawie 6,2 

mld euro zysków, dodatkowe presje 

fiskalne i cierpienie greckich obywateli; 

wzywa Eurosystem do bezwarunkowego 

zwrócenia Grecji tych zysków, aby grecki 

rząd mógł zmniejszyć niezrównoważenie 

wysokie nadwyżki pierwotne, które 

uzgodniono w ramach trzeciego programu 

dostosowań makroekonomicznych na 

następne 36 lat; uważa, że środki 

finansowe pochodzące ze zwrotu zysków 

lub niezapłacenia obligacji należy 

wykorzystać na likwidację środków 

oszczędnościowych po 2018 r. dotyczących 

obniżenia ulgi w podatku od osób 

fizycznych oraz emerytur, a także na 

złagodzenie skrajnych obciążeń 

podatkowych dla pracowników, rolników i 

osób o niskich dochodach, które prowadzą 

działalność na własny rachunek;  

Or. en 
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