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31.1.2018 A8-0383/1 

Ändringsförslag  1 

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

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016  

2017/2124(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet anser, på grund 

av ineffektiviteten i penningpolitikens 

transmissionsmekanismer, att ECB måste 

säkerställa att prisstabiliteten, som ECB-

rådet definierar som en inflationstakt nära 

men under 2 %, uppnås. Parlamentet anser 

att ECB ändå noggrant bör bedöma 

fördelarna och sidoeffekterna av sin 

politik, särskilt när det gäller planerade 

åtgärder för att bekämpa deflation i 

framtiden. Parlamentet anser att ECB, för 

att skapa säkerhet och förtroende på 

finansmarknaderna, bör fokusera på en 

tydlig och koncis kommunikation om sina 

penningpolitiska åtgärder. 

11. Europaparlamentet anser, på grund 

av ineffektiviteten i penningpolitikens 

transmissionsmekanismer, att ECB måste 

säkerställa att prisstabiliteten, som ECB-

rådet definierar som en inflationstakt nära 

men under 2 %, uppnås. Parlamentet anser 

att ECB ändå noggrant bör bedöma 

fördelarna och sidoeffekterna av sin 

politik, särskilt när det gäller planerade 

åtgärder för att bekämpa deflation i 

framtiden. Parlamentet anser att 

antagandet av det nominella BNP-målet 

är ett nytt penningpolitiskt mål. 
Parlamentet anser att ECB, för att skapa 

säkerhet och förtroende på 

finansmarknaderna, bör fokusera på en 

tydlig och koncis kommunikation om sina 

penningpolitiska åtgärder.  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Ändringsförslag  2 

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

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 

2017/2124(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet beklagar att 

trots att arbetslösheten har minskat från 

10,5 % i december 2015 till 9,6 % i 

december 2016, fortsätter många länder i 

euroområdet att plågas av en hög 

arbetslöshet, och den totala efterfrågan i 

euroområdet är fortfarande dämpad, men 

det är också viktigt att beakta att ihållande 

ojämlikheter i EU kan vara skadliga för en 

sund och inkluderande ekonomisk 

utveckling. Parlamentet efterlyser därför en 

politik som är inriktad på att öka 

produktiviteten, med fokus på färdigheter 

som underlättar skapandet av 

arbetstillfällen av hög kvalitet liksom 

löneökningar. 

19. Europaparlamentet beklagar att 

trots att arbetslösheten har minskat från 

10,5 % i december 2015 till 9,6 % i 

december 2016, fortsätter många länder i 

euroområdet att plågas av en hög 

arbetslöshet, och den totala efterfrågan i 

euroområdet är fortfarande dämpad, men 

det är också viktigt att beakta att ihållande 

ojämlikheter i EU kan vara skadliga för en 

sund och inkluderande ekonomisk 

utveckling. Parlamentet efterlyser därför en 

politik som är inriktad på att öka 

produktiviteten, med fokus på färdigheter 

som underlättar skapandet av 

arbetstillfällen av hög kvalitet liksom 

löneökningar. Parlamentet uppmanar 

ECB att undersöka möjlig politik, utöver 

räntepolitik och obligationsköp, för att på 

ett effektivt sätt kunna kanalisera pengar 

eller krediter till den reala ekonomin. 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Ändringsförslag  3 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 

2017/2124(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet noterar att även 

om den nuvarande lågräntepolitiken har en 

tillfällig positiv inverkan på nivån på 

nödlidande lån, bör de höga risker som är 

förknippade med nödlidande lån effektivt 

bemötas på ett strukturellt sätt. Parlamentet 

noterar de insatser som ECB och SSM 

gjort för att övervaka och bistå banker i 

euroområdet i syfte att minska deras 

exponering mot nödlidande lån, och 

särskilt den vägledning som ECB 

tillhandahöll bankerna i mars 2017 om 

hantering av nödlidande lån, liksom dess 

åtgärder rörande enskilda banker, samt den 

handlingsplan som Ekofin-rådet godkände 

den 11 juli 2017, utan att det påverkar 

parlamentets befogenheter avseende nivå 

1-lagstiftning. Parlamentet påpekar att ett 

korrekt genomförande av rådets 

handlingsplan kräver en gemensam insats 

från banker, tillsynsmyndigheter, 

reglerande instanser och nationella 

myndigheter. Parlamentet efterlyser 

stresstester som präglas av bred täckning, 

metodisk relevans och tillförlitlighet. 

Parlamentet rekommenderar en noggrann 

övervakning av utvecklingen på 

fastighetsmarknaderna. Parlamentet anser 

att alla ytterligare åtgärder bör garantera 

full respekt för Europaparlamentets 

27. Europaparlamentet noterar att även 

om den nuvarande lågräntepolitiken har en 

tillfällig positiv inverkan på nivån på 

nödlidande lån, bör de höga risker som är 

förknippade med nödlidande lån effektivt 

bemötas på ett strukturellt sätt. Parlamentet 

noterar de insatser som ECB och SSM 

gjort för att övervaka och bistå banker i 

euroområdet i syfte att minska deras 

exponering mot nödlidande lån, och 

särskilt den vägledning som ECB 

tillhandahöll bankerna i mars 2017 om 

hantering av nödlidande lån, liksom dess 

åtgärder rörande enskilda banker, samt den 

handlingsplan som Ekofin-rådet godkände 

den 11 juli 2017, utan att det påverkar 

parlamentets befogenheter avseende nivå 

1-lagstiftning. Parlamentet beklagar att i 

många medlemsstater har 

ansträngningarna för att minska de 

nödlidande lånen i banksystemet 

resulterat i en attack mot den 

grundläggande rätten till bostad, där 

tusentals hushåll med låga inkomster 

förlorar, eller får leva med rädslan att 

förlora, sina hem på grund av 

bankskulder. Parlamentet påpekar att ett 

korrekt genomförande av rådets 

handlingsplan kräver en gemensam insats 

från banker, tillsynsmyndigheter, 

reglerande instanser och nationella 
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rättigheter. myndigheter. Parlamentet efterlyser 

stresstester som präglas av bred täckning, 

metodisk relevans och tillförlitlighet. 

Parlamentet rekommenderar en noggrann 

övervakning av utvecklingen på 

fastighetsmarknaderna. Parlamentet anser 

att alla ytterligare åtgärder bör garantera 

full respekt för Europaparlamentets 

rättigheter.  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Ändringsförslag  4 

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

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 

2017/2124(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 44 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet begär att ECB 

garanterar oberoendet för medlemmarna i 

sin interna revisionskommitté. ECB 

uppmanas med kraft, i syfte att förhindra 

intressekonflikter, att offentliggöra 

förklaringarna om ekonomiska intressen 

för ECB-rådets medlemmar. ECB 

uppmanas vidare att tillse att 

etikkommittén inte leds av en f.d. 

ordförande eller tidigare medlem av ECB-

rådet eller någon annan som kan bli 

föremål för intressekonflikt. Parlamentet 

uppmanar ECB-rådet att följa EU:s 

tjänsteföreskrifter och uppförandekodex 

och kräva en tvåårig yrkesmässig karenstid 

för avgående ledamöter efter att de avslutat 

sina uppdrag. Parlamentet betonar att 

ledamöterna i ECB:s direktion bör avstå 

från att samtidigt vara medlemmar av 

forum eller andra organisationer där det 

också ingår chefer från banker som ECB 

utövar tillsyn över. 

44. Europaparlamentet begär att ECB 

garanterar oberoendet för medlemmarna i 

sin interna revisionskommitté. ECB 

uppmanas med kraft, i syfte att förhindra 

intressekonflikter, att offentliggöra 

förklaringarna om ekonomiska intressen 

för ECB-rådets medlemmar. ECB 

uppmanas vidare att tillse att 

etikkommittén inte leds av en f.d. 

ordförande eller tidigare medlem av ECB-

rådet eller någon annan som kan bli 

föremål för intressekonflikt. Parlamentet 

uppmanar ECB-rådet att följa EU:s 

tjänsteföreskrifter och uppförandekodex 

och kräva en tvåårig yrkesmässig karenstid 

för avgående ledamöter efter att de avslutat 

sina uppdrag. Parlamentet betonar att 

ledamöterna i ECB:s direktion bör avstå 

från att samtidigt vara medlemmar av 

forum eller andra organisationer där det 

också ingår chefer från banker som ECB 

utövar tillsyn över. Parlamentet uppmanar 

ECB:s ordförande att följa Europeiska 

ombudsmannens rekommendation och 

lämna sitt medlemskap i 30-gruppen och 

därmed stärka ECB:s oberoende. 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Ändringsförslag  5 

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

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 

2017/2124(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet uppmanar ECB 

att anta en tydlig och offentlig policy för 

visselblåsning. 

45. Europaparlamentet uppmanar ECB 

att anta en tydlig och offentlig policy för 

visselblåsning på grundval av rapporterna 

från Europeiska kommissionen, 

Europaparlamentet och Europeiska 

ombudsmannen och FN:s konvention mot 

korruption.  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Ändringsförslag  6 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 

2017/2124(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 46a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  46a. Europaparlamentet fördömer 

ECB:s spekulativa agerande när det 

gäller de grekiska obligationer (SMP och 

ANFA) som undantogs från 2012 års 

värderingsavdragsförfarande för privata 

skulder, vilket genererat nästan 

6,2 miljarder euro i vinst för Eurosystemet 

och kostade det grekiska folket extra 

finansiella påfrestningar och smärta. 

Parlamentet begär att Eurosystemet 

villkorslöst ska återbörda dessa vinster till 

Grekland, så att den grekiska regeringen 

kan minska de ohållbart höga primära 

överskotten som överenskommits inom 

ramen för det tredje makroekonomiska 

anpassningsprogrammet för de 

kommande 36 åren. Parlamentet anser att 

de finansiella medlen från återbördandet 

av vinsterna eller icke-betalning av 

obligationer bör användas för att 

annullera åtstramningsåtgärder efter 

2018 när det gäller minskningen av det 

personliga inkomstskatteavdrag och av 

pensionerna, och att mildra det extrema 

skattetrycket på arbetstagare, jordbrukare 

och egenföretagare med låga inkomster.  

Or. en 

 

 


