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31.1.2018 A8-0383/1 

Amendamentul  1 

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

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că, dată fiind actuala 

ineficiență a canalelor de transmitere a 

politicii monetare, BCE este cea care 

trebuie să se asigure atingerea stabilității 

prețurilor, definită de Consiliul 

guvernatorilor BCE ca o rată a inflației 

apropiată, dar mai mică, de 2 %; consideră 

că BCE ar trebui totuși să analizeze cu 

atenție beneficiile și efectele secundare ale 

politicii sale, îndeosebi în ce privește 

măsurile preconizate de combatere a 

deflației în viitor; consideră că, pentru a 

crea siguranță și încredere pe piețele 

financiare, BCE ar trebui să se concentreze 

pe o comunicare clară și concisă a 

măsurilor sale de politică monetară; 

11. consideră că, dată fiind actuala 

ineficiență a canalelor de transmitere a 

politicii monetare, BCE este cea care 

trebuie să se asigure atingerea stabilității 

prețurilor, definită de Consiliul 

guvernatorilor BCE ca o rată a inflației 

apropiată, dar mai mică, de 2 %; consideră 

că BCE ar trebui totuși să analizeze cu 

atenție beneficiile și efectele secundare ale 

politicii sale, îndeosebi în ce privește 

măsurile preconizate de combatere a 

deflației în viitor; consideră adoptarea 

unei ținte a PIB-ului nominal ca un nou 

obiectiv de politică monetară; consideră 

că, pentru a crea siguranță și încredere pe 

piețele financiare, BCE ar trebui să se 

concentreze pe o comunicare clară și 

concisă a măsurilor sale de politică 

monetară;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Amendamentul  2 

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

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. regretă faptul că, deși rata 

șomajului a scăzut de la 10,5 % în 

decembrie 2015 la 9,6 % în decembrie 

2016, numeroase țări din zona euro sunt în 

continuare afectate de un nivel ridicat al 

șomajului, iar cererea globală în zona euro 

rămâne modestă, atrăgând atenția, de 

asemenea, că inegalitățile persistente din 

UE pot fi dăunătoare pentru dezvoltarea 

economică solidă și favorabilă incluziunii; 

se pronunță, prin urmare, în favoarea unor 

politici de implementare orientate spre 

creșterea productivității, cu accent pe 

abilitățile care facilitează crearea de noi 

locuri de muncă de calitate, precum și 

creșteri salariale; 

19. regretă faptul că, deși rata 

șomajului a scăzut de la 10,5 % în 

decembrie 2015 la 9,6 % în decembrie 

2016, numeroase țări din zona euro sunt în 

continuare afectate de un nivel ridicat al 

șomajului, iar cererea globală în zona euro 

rămâne modestă, atrăgând atenția, de 

asemenea, că inegalitățile persistente din 

UE pot fi dăunătoare pentru dezvoltarea 

economică solidă și favorabilă incluziunii; 

se pronunță, prin urmare, în favoarea unor 

politici de implementare orientate spre 

creșterea productivității, cu accent pe 

abilitățile care facilitează crearea de noi 

locuri de muncă de calitate, precum și 

creșteri salariale; invită BCE să analizeze 

și alte opțiuni de politică decât politica 

ratei dobânzii și achizițiile de obligațiuni, 

pentru a canaliza eficient fondurile sau 

creditele către economia reală; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Amendamentul  3 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. recunoaște că, chiar dacă politica 

actuală de rate scăzute ale dobânzii are un 

efect pozitiv temporar asupra nivelului de 

credite neperformante (CNP), riscurile 

ridicate aferente CNP-urilor trebuie 

combătute în mod eficient într-un mod 

structural; ia act de eforturile depuse de 

BCE și MUS în supravegherea și 

sprijinirea băncilor din zona euro în 

încercarea lor de a-și reduce expunerea la 

CNP-uri și, în special, de orientările 

furnizate de BCE băncilor în abordarea 

problemei creditelor neperformante în 

martie 2017 și acțiunile sale în ceea ce 

privește băncile individuale, precum și de 

planul de acțiune aprobat de Consiliul 

ECOFIN la 11 iulie 2017, fără a aduce 

atingere prerogativelor Parlamentului 

European în ceea ce privește legislația de 

nivel 1; subliniază că punerea în aplicare 

sistematică a Planului de acțiune al 

Consiliului necesită un efort comun din 

partea băncilor, autorităților de 

supraveghere, de reglementare și naționale; 

pledează pentru efectuarea de teste de stres 

caracterizate printr-o acoperire largă, 

pertinență metodologică și robustețe; 

recomandă o monitorizare atentă a 

evoluțiilor de pe piețele imobiliare; 

consideră că orice măsuri suplimentare 

trebuie să se asigure respectarea deplină a 

27. recunoaște că, chiar dacă politica 

actuală de rate scăzute ale dobânzii are un 

efect pozitiv temporar asupra nivelului de 

credite neperformante (CNP), riscurile 

ridicate aferente CNP-urilor trebuie 

combătute în mod eficient într-un mod 

structural; ia act de eforturile depuse de 

BCE și MUS în supravegherea și 

sprijinirea băncilor din zona euro în 

încercarea lor de a-și reduce expunerea la 

CNP-uri și, în special, de orientările 

furnizate de BCE băncilor în abordarea 

problemei creditelor neperformante în 

martie 2017 și acțiunile sale în ceea ce 

privește băncile individuale, precum și de 

planul de acțiune aprobat de Consiliul 

ECOFIN la 11 iulie 2017, fără a aduce 

atingere prerogativelor Parlamentului 

European în ceea ce privește legislația de 

nivel 1; regretă că, în numeroase state 

membre, eforturile depuse pentru a 

reduce creditele neperformante din 

sistemul lor bancar au dus la atacarea 

dreptului fundamental la locuință, mii de 

gospodării cu venituri mici pierzându-și 

sau trăind cu teama de a-și pierde 

locuințele din cauza datoriilor bancare; 
subliniază că punerea în aplicare 

sistematică a Planului de acțiune al 

Consiliului necesită un efort comun din 

partea băncilor, autorităților de 
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prerogativelor Parlamentului European; supraveghere, de reglementare și naționale; 

pledează pentru efectuarea de teste de stres 

caracterizate printr-o acoperire largă, 

pertinență metodologică și robustețe; 

recomandă o monitorizare atentă a 

evoluțiilor de pe piețele imobiliare; 

consideră că orice măsuri suplimentare 

trebuie să se asigure respectarea deplină a 

prerogativelor Parlamentului European;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Amendamentul  4 

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

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. îi cere BCE să asigure independența 

membrilor Comitetului său de audit; 

îndeamnă BCE, pentru a preveni 

conflictele de interese, să publice 

declarațiile de interese financiare ale 

membrilor Consiliului guvernatorilor; mai 

îndeamnă BCE să aibă grijă să nu pună în 

fruntea Comitetului de etică un fost 

președinte sau alți foști membri ai 

Consiliului guvernatorilor BCE și nici o 

altă persoană aflată într-o situație de 

conflict de interese; invită Consiliului 

guvernatorilor BCE să respecte Statutul 

funcționarilor UE și codul de conduită și să 

le ceară membrilor acestuia o perioadă de 

abținere profesională de doi ani după 

încheierea mandatului subliniază că 

membrii Comitetului executiv al BCE ar 

trebui să evite să fie, în același timp, 

membri ai forumurilor sau ai altor 

organizații care includ membri ai 

conducerii executive a băncilor 

supravegheate de BCE; 

44. îi cere BCE să asigure independența 

membrilor Comitetului său de audit; 

îndeamnă BCE, pentru a preveni 

conflictele de interese, să publice 

declarațiile de interese financiare ale 

membrilor Consiliului guvernatorilor; mai 

îndeamnă BCE să aibă grijă să nu pună în 

fruntea Comitetului de etică un fost 

președinte sau alți foști membri ai 

Consiliului guvernatorilor BCE și nici o 

altă persoană aflată într-o situație de 

conflict de interese; invită Consiliul 

guvernatorilor BCE să respecte Statutul 

funcționarilor UE și codul de conduită și să 

le ceară membrilor acestuia o perioadă de 

abținere profesională de doi ani după 

încheierea mandatului; subliniază că 

membrii Comitetului executiv al BCE ar 

trebui să evite să fie, în același timp, 

membri ai forumurilor sau ai altor 

organizații care includ membri ai 

conducerii executive a băncilor 

supravegheate de BCE; îl invită pe 

președintele BCE să urmeze 

recomandarea Ombudsmanului 

European și să își suspende calitatea de 

membru al Grupului celor 30, 

consolidând astfel independența BCE; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Amendamentul  5 

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

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. îi solicită BCE să adopte o politică 

clară și publică privind denunțarea 

neregulilor; 

45. îi solicită BCE să adopte o politică 

clară și publică privind denunțarea 

neregulilor, pe baza rapoartelor Comisiei 

Europene, Parlamentului European și 

Ombudsmanului European, precum și pe 

baza Convenției Organizației Națiunilor 

Unite împotriva corupției;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Amendamentul  6 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  46a. condamnă comportamentul 

speculativ al BCE în cazul obligațiunilor 

grecești (SMP și ANFA) excluse în 2012 

din procedura de ajustare a datoriei prin 

implicarea sectorului privat, care a 

generat astfel profituri de aproape 

6,2 miliarde EUR pentru Eurosistem și a 

crescut presiunile fiscale asupra 

poporului grec și suferința acestuia; 

solicită Eurosistemului să returneze 

Greciei aceste profituri în mod 

necondiționat pentru ca guvernul elen să 

reducă excedentele primare nesustenabil 

de ridicate care au fost convenite în 

cadrul celui de-al 3-lea program de 

ajustare macroeconomică pentru 

următorii 36 de ani; consideră că 

resursele financiare care provin din 

restituirea profiturilor sau din neplata 

obligațiunilor ar trebui utilizate pentru a 

anula măsurile de austeritate de după 

2018 privind reducerea deducerilor din 

impozitul pe venit și a pensiilor, precum și 

pentru a ușura sarcina fiscală extremă 

asupra lucrătorilor, a agricultorilor și a 

persoanelor care desfășoară o activitate 

independentă cu venituri reduse;  

Or. en 
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