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31.1.2018 A8-0383/7 

Изменение  7 

Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0383/2017 

Хонас Фернандес 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. 

2017/2124(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява съгласие с ЕЦБ, че една 

балансирана комбинация от стабилни 

и благоприятстващи растежа 

национални фискални политики при 

пълно зачитане на ПСР, включително 

присъщата му гъвкавост, както и 

социално балансирани и амбициозни 

реформи за увеличаване на 

производителността, са необходими 

също така на равнище държави 

членки, за да се превърне настоящото 

циклично възстановяване в сценарий, 

включващ трайно, устойчиво и 

структурно стабилно дългосрочно 

икономическо развитие; 

10. изразява съжаление относно 

ролята на ЕЦБ в подкрепа на идеята 

за комбинация от вредни политики на 

строги икономии при пълно зачитане 

на ПСР, както и социално 

небалансирани, неолиберални 

структурни реформи, насочени към 

възстановяване на външната 

конкурентоспособност на по-слабите 

икономики чрез вътрешна девалвация 

и намаляване на заплатите, което 

доведе до задълбочаване на рецесията, 

увеличаване на безработицата и 

бедността и същевременно до по-

високи съотношения между дълга и 

БВП; подчертава, че за да се превърне 

настоящото слабо циклично 

възстановяване в сценарий, включващ 

трайно, устойчиво и структурно 

стабилно дългосрочно икономическо 

развитие, е необходимо спешно да се 

стимулират публичните инвестиции 

на равнището на държавите членки, 

особено в държавите с по-малко 

възможности за предприемане на 

фискални мерки; припомня във връзка 

с това, че публичните инвестиции, 

по-специално в 

научноизследователска и развойна 

дейност, образование, социална 

сигурност и здравеопазване, 

стимулират съвкупното търсене в 
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краткосрочен план и същевременно 

водят до по-висока възвръщаемост на 

производителността в дългосрочен 

план, което води до намаляване на 

съотношението на държавния дълг 

към БВП, тъй като знаменателят се 

увеличава; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Изменение  8 

Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0383/2017 

Хонас Фернандес 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. 

2017/2124(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. счита, че предвид сегашната 

неефикасност на трансмисионните 

канали на паричната политика ЕЦБ 

трябва да гарантира, че ценовата 

стабилност, определена от 

Управителния съвет на ЕЦБ като темп 

на инфлация близо до, но под 2 %, е 

постигната; счита, че ЕЦБ следва 

въпреки това да направи внимателна 

оценка на ползите и страничните ефекти 

от своята политика, по-специално по 

отношение на предвидените действия в 

бъдеще за борба с дефлацията; счита, че 

за да създаде сигурност и доверие на 

финансовите пазари, ЕЦБ следва да се 

съсредоточи върху ясно и сбито 

оповестяване на своите мерки на 

паричната политика; 

11. счита, че предвид сегашната 

неефикасност на трансмисионните 

канали на паричната политика и при 

продължаващата неспособност да се 

постигнат целевите равнища както 

за общата, така и за същинската 

инфлация, ЕЦБ трябва да гарантира, че 

се поддържат нерестриктивни 

политики, докато ценовата 

стабилност, определена от 

Управителния съвет на ЕЦБ като темп 

на инфлация близо до, но под 2%, е 

постигната и икономиката се е 

върнала към пълна трудова заетост; 

счита, че ЕЦБ следва въпреки това да 

преработи своите извънредни 

парични политики по такъв начин, че 

те ефективно да се предават към 

реалната икономика, по-специално 

чрез въвеждането на задължителни 

изисквания за използване на 

допълнителните ликвидни средства, 

за да се предоставят кредити на 

реалната икономика, вместо да се 

инвестират в рискови финансови 

активи; призовава ЕЦБ освен това да 
направи внимателна оценка на ползите 

и страничните ефекти от своята 

политика, по-специално по отношение 

на предвидените действия в бъдеще за 

борба с дефлацията; счита, че за да 
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създаде сигурност и доверие на 

финансовите пазари, ЕЦБ следва да се 

съсредоточи върху ясно, прозрачно и 

сбито оповестяване на своите мерки на 

паричната политика; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Изменение  9 

Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0383/2017 

Хонас Фернандес 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. 

2017/2124(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. счита, че, както беше отбелязано 

от председателя на ЕЦБ, паричната 

политика не е достатъчна за поддържане 

на икономическото възстановяване, 

нито може да допринесе за решаване на 

структурните проблеми на европейската 

икономика, освен ако не се допълва от 

внимателно обмислени, социално 

балансирани и справедливи политики, 

насърчаващи растежа и 

конкурентоспособността в 

дългосрочен план на равнището на 

държавите членки, в съчетание със 

стабилна фискална политика и в 

рамките на Пакта за стабилност и 

растеж; освен това изразява съгласие 

с ЕЦБ, че е необходимо да се задълбочи 

институционалната архитектура на 

ИПС, за да се подпомогнат 

посочените по-горе реформи и да се 
направи еврозоната по-устойчива на 

макроикономически сътресения; 

18. счита, че, както беше отбелязано 

от председателя на ЕЦБ, паричната 

политика не е достатъчна за поддържане 

на икономическото възстановяване, 

нито може да допринесе за решаване на 

структурните проблеми на еврозоната 

и на европейската икономика като 

цяло, освен ако не се допълва от 

експанзивни фискални политики с 

акцент върху търсенето на равнището 

на държавите членки с цел подкрепа на 

съвкупното търсене и постигане на 

устойчив и приобщаващ 

икономически растеж, както и 

радикални реформи, насочени към 

преодоляване на асиметриите, които 

бяха в основата на кризата в 

еврозоната; поради това подчертава, 

че е необходимо да се преразгледа 

институционалната архитектура на ИПС 

чрез премахване на съществуващите 

бюджетни ограничения върху 

публичните инвестиции по линия на 

Пакта за стабилност и растеж и 

чрез създаване на истински 

механизми за поделяне на риска, за да 

се направи еврозоната по-устойчива на 

макроикономически сътресения; във 

връзка с това отправя 

предупреждение, че с прекратяването 

на увеличаването на паричната маса 
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и при липсата на каквато и да е 

форма на поемане на взаимна 

отговорност за дълга, трайната 

финансова уязвимост и дълбоки 

различия в еврозоната е вероятно да 

се проявят отново, което ще доведе 

до значително увеличаване на 

спредовете на доходността на 

държавните ценни книжа и 

заплахата от нова криза при 

държавните ценни книжа; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Изменение  10 

Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0383/2017 

Хонас Фернандес 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. 

2017/2124(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. подчертава, че за да се 

гарантира напълно ефективно 

прилагане на паричната политика, 

дисбалансите по текущата сметка 

трябва да бъдат коригирани с 

подходящи фискални и икономически 

политики и с реформи за увеличаване 

на производителността; 

21. подчертава, че трайно високите 

излишъци по текущата сметка в 

централните държави от еврозоната 

са в ущърб на икономическото 

възстановяване на държавите по 

периферията и на европейската 

икономика като цяло, и поради това 

пречат на установяването на нов 

баланс между държавите; 

подчертава, че е необходимо да се 

обърне подобаващо внимание на тези 

макроикономически дисбаланси и 

прекомерните излишъци да бъдат 

коригирани с подходящи фискални и 

икономически политики; поради това 

призовава Комисията да предприеме 

незабавни и решителни действия в 

това отношение в рамките на 

процедурата при макроикономически 

дисбаланси; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Изменение  11 

Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0383/2017 

Хонас Фернандес 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. 

2017/2124(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  27a. подчертава със загриженост 

рисковете за финансовата 

стабилност, произтичащи от 

голямата експозиция на някои 

банкови системи към финансови 

активи от ниво 2 и ниво 3, 

включително деривати; изразява 

съжаление във връзка с факта, че от 

създаването си насам ЕЦБ не е 

предприела действия за справяне с 

рисковете, свързани с тези 

неликвидни и сложни инструменти; 

отново призовава за включване на 

експозицията към активите от ниво 

2 и ниво 3 сред приоритетите на ЕЦБ 

по надзора за 2018 г. 

Or. en 

 

 


