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31.1.2018 A8-0383/1 

Predlog spremembe  1 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Lola 

Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. meni, da mora ECB glede na 

sedanjo neučinkovitost transmisijskih 

kanalov monetarne politike zagotoviti 

stabilnost cen, kot jo je opredelil svet 

guvernerjev ECB, in sicer kot stopnjo 

inflacije, ki je nižja od 2 %, vendar je blizu 

te vrednosti; meni, da bi morala ECB 

vseeno skrbno oceniti prednosti in stranske 

učinke svoje politike, zlasti glede 

načrtovanih ukrepov za boj proti deflaciji v 

prihodnosti; meni, da bi se morala ECB 

osredotočiti na jasno in jedrnato 

obveščanje o svojih ukrepih monetarne 

politike, s čimer bi na finančnih trgih 

ustvarili gotovost in zaupanje; 

11. meni, da mora ECB glede na 

sedanjo neučinkovitost transmisijskih 

kanalov monetarne politike zagotoviti 

stabilnost cen, kot jo je opredelil svet 

guvernerjev ECB, in sicer kot stopnjo 

inflacije, ki je nižja od 2 %, vendar je blizu 

te vrednosti; meni, da bi morala ECB 

vseeno skrbno oceniti prednosti in stranske 

učinke svoje politike, zlasti glede 

načrtovanih ukrepov za boj proti deflaciji v 

prihodnosti; meni, da je sprejetje 

nominalnega cilja BDP novi cilj 

monetarne politike; meni, da bi se morala 

ECB osredotočiti na jasno in jedrnato 

obveščanje o svojih ukrepih monetarne 

politike, s čimer bi na finančnih trgih 

ustvarili gotovost in zaupanje;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Predlog spremembe  2 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, 

Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. obžaluje, da čeprav se je 

brezposelnost zmanjšala z 10,5 % 

decembra 2015 na 9,6 % decembra 2016, 

številne države euroobmočja še vedno pesti 

visoka stopnja brezposelnosti, skupno 

povpraševanje v euroobmočju pa je še 

vedno šibko, pri čemer je treba upoštevati, 

da bi trdovratna neenakost v EU lahko bila 

škodljiva za zanesljiv in vključujoč 

gospodarski razvoj; zato poziva k izvajanju 

politik, usmerjenih k povečanju 

produktivnosti, s poudarkom na znanjih in 

spretnostih, ki bi še bolj olajšali ustvarjanje 

kakovostnih delovnih mest ter zvišanje 

plač; 

19. obžaluje, da čeprav se je 

brezposelnost zmanjšala z 10,5 % 

decembra 2015 na 9,6 % decembra 2016, 

številne države euroobmočja še vedno pesti 

visoka stopnja brezposelnosti, skupno 

povpraševanje v euroobmočju pa je še 

vedno šibko, pri čemer je treba upoštevati, 

da bi trdovratna neenakost v EU lahko bila 

škodljiva za zanesljiv in vključujoč 

gospodarski razvoj; zato poziva k izvajanju 

politik, usmerjenih k povečanju 

produktivnosti, s poudarkom na znanjih in 

spretnostih, ki bi še bolj olajšali ustvarjanje 

kakovostnih delovnih mest ter zvišanje 

plač; poziva ECB, naj prouči možnosti 

politike, ki ne bi bile omejene na politiko 

obrestnih mer in nakup obveznic, da bi se 

denarna sredstva ali krediti učinkovito 

preusmerili v realno gospodarstvo; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Predlog spremembe  3 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina 

Konečná, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. priznava, da ima sedanja politika 

nizkih obrestnih mer sicer začasno 

pozitiven učinek na raven slabih posojil, a 

da bi bilo treba visoka tveganja, povezana 

z nedonosnimi posojili, učinkovito 

obravnavati na strukturiran način; je 

seznanjen s prizadevanji ECB in enotnega 

mehanizma nadzora pri nadziranju bank v 

euroobmočju, da bi zmanjšali 

izpostavljenost iz naslova slabih posojil, 

zlasti pa s smernicami ECB za banke glede 

obravnave slabih posojil iz marca 2017 in 

njenimi ukrepi v zvezi s posameznimi 

bankami, pa z tudi akcijskim načrtom, ki 

ga je Svet ECOFIN odobril 11. julija 2017, 

brez poseganja v pristojnosti Parlamenta 

glede zakonodaje na prvi ravni; poudarja, 

da so za pravilno izvajanje akcijskega 

načrta Sveta potrebna skupna prizadevanja 

bank, nadzornikov, regulatorjev in 

nacionalnih organov; poziva, naj bo 

pokritost stresnih testov široka in naj bodo 

metodološko primerni in zanesljivi; 

priporoča, da se skrbno spremlja razvoj 

dogodkov na nepremičninskih trgih; meni, 

da bi morali vsi dodatni ukrepi zagotavljati 

polno spoštovanje pristojnosti Evropskega 

parlamenta; 

27. priznava, da ima sedanja politika 

nizkih obrestnih mer sicer začasno 

pozitiven učinek na raven slabih posojil, a 

da bi bilo treba visoka tveganja, povezana 

z nedonosnimi posojili, učinkovito 

obravnavati na strukturiran način; je 

seznanjen s prizadevanji ECB in enotnega 

mehanizma nadzora pri nadziranju bank v 

euroobmočju, da bi zmanjšali 

izpostavljenost iz naslova slabih posojil, 

zlasti pa s smernicami ECB za banke glede 

obravnave slabih posojil iz marca 2017 in 

njenimi ukrepi v zvezi s posameznimi 

bankami, pa z tudi akcijskim načrtom, ki 

ga je Svet ECOFIN odobril 11. julija 2017, 

brez poseganja v pristojnosti Parlamenta 

glede zakonodaje na prvi ravni; obžaluje, 

da so prizadevanja več držav članic za 

zmanjšanje slabih posojil v njihovem 

bančnem sistemu privedla do napada na 

temeljno pravico do stanovanja, saj je več 

tisoč gospodinjstev z nizkimi dohodki 

zaradi bančnih dolgov izgubilo svoje 

domove ali pa živi v strahu, da se bo to 

zgodilo; poudarja, da so za pravilno 

izvajanje akcijskega načrta Sveta potrebna 

skupna prizadevanja bank, nadzornikov, 

regulatorjev in nacionalnih organov; 

poziva, naj bo pokritost stresnih testov 

široka in naj bodo metodološko primerni in 
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zanesljivi; priporoča, da se skrbno spremlja 

razvoj dogodkov na nepremičninskih trgih; 

meni, da bi morali vsi dodatni ukrepi 

zagotavljati polno spoštovanje pristojnosti 

Evropskega parlamenta;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Predlog spremembe  4 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, 

Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. poziva ECB, naj zagotovi 

neodvisnost članov notranjega revizijskega 

odbora; poziva ECB, naj objavi izjave o 

finančnih interesih za člane Sveta ECB, da 

bi preprečili navzkrižje interesov; poziva 

ECB, naj zagotovi, da etičnemu odboru ne 

predseduje nekdanji predsednik ali kateri 

drugi nekdanji član Sveta ECB, pa tudi 

nihče, ki bi lahko bil odgovoren za 

navzkrižje interesov; poziva Svet ECB, naj 

upošteva kadrovske predpise in kodeks 

ravnanja EU in zahteva da se njegovi člani 

dve leti po zaključku mandata ne zaposlijo 

na delovnih mestih z navzkrižjem 

interesov; poudarja, da člani Izvršilnega 

odbora ECB ne bi smeli hkrati biti člani 

forumov ali drugih organizacij, v katere so 

vključeni vodilni kadri bank pod nadzorom 

ECB; 

44. poziva ECB, naj zagotovi 

neodvisnost članov notranjega revizijskega 

odbora; poziva ECB, naj objavi izjave o 

finančnih interesih za člane Sveta ECB, da 

bi preprečili navzkrižje interesov; poziva 

ECB, naj zagotovi, da etičnemu odboru ne 

predseduje nekdanji predsednik ali kateri 

drugi nekdanji član Sveta ECB, pa tudi 

nihče, ki bi lahko bil odgovoren za 

navzkrižje interesov; poziva Svet ECB, naj 

upošteva kadrovske predpise in kodeks 

ravnanja EU in zahteva da se njegovi člani 

dve leti po zaključku mandata ne zaposlijo 

na delovnih mestih z navzkrižjem 

interesov; poudarja, da člani Izvršilnega 

odbora ECB ne bi smeli hkrati biti člani 

forumov ali drugih organizacij, v katere so 

vključeni vodilni kadri bank pod nadzorom 

ECB; poziva predsednika ECB, naj 

upošteva priporočilo Evropskega varuha 

človekovih pravic in zamrzne svoje 

članstvo v Skupini tridesetih (G30) ter 

tako okrepi neodvisnost ECB; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Predlog spremembe  5 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, 

Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. poziva ECB, naj sprejme jasno in 

javno politiko o prijavljanju nepravilnosti; 

45. poziva ECB, naj sprejme jasno in 

javno politiko o prijavljanju nepravilnosti, 

ki bo temeljila na poročilih Evropske 

komisije, Evropskega parlamenta in 

Evropskega varuha človekovih pravic ter 

na Konvenciji OZN proti korupciji;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Predlog spremembe  6 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina 

Konečná, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  46a. obsoja špekulativno ravnanje ECB 

v primeru grških obveznic (programi za 

trge vrednostnih papirjev (SMP) in 

dogovori o neto finančnih sredstvih 

(ANFA)), ki so bile izključene iz postopka 

odbitka programa PSI leta 2012, kar je 

ustvarilo 6,2 milijarde EUR dobička za 

Eurosistem ter povzročilo dodatne 

fiskalne pritiske in trpljenje za ljudi v 

Grčiji; poziva Eurosistem, naj ta dobiček 

brez pogojevanja vrne Grčiji, da bo lahko 

grška vlada zmanjšala nevzdržno visoke 

primarne presežke, o katerih je bil 

dosežen dogovor za naslednjih 36 let v 

okviru tretjega programa za 

makroekonomsko prilagoditev; meni, da 

bi bilo treba finančna sredstva, ki bodo 

prišla iz vračila dobička oziroma 

neizplačila obveznic, uporabiti za to, da se 

v obdobju po letu 2018 odpravijo 

varčevalni ukrepi, ki zadevajo zmanjšanje 

davčnih olajšav za osebne dohodke in 

pokojnine, ter da se zmanjša izjemno 

velika davčna obremenitev delavcev, 

kmetov in samozaposlenih z nizkimi 

dohodki;  

Or. en 

 


