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31.1.2018 A8-0383/7 

Pakeitimas 7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. sutinka su ECB, kad valstybių 

narių lygmeniu reikalingas subalansuotas 

darnių ir ekonomikos augimui palankių 

nacionalinės fiskalinės politikos 

priemonių derinys visapusiškai laikantis 

Stabilumo ir augimo pakto, įskaitant jo 

lankstumą, taip pat socialiniu požiūriu 

subalansuotos ir plataus užmojo našumą 

didinančios reformos, kad dabartinis 

ciklinis atsigavimas pereitų į ilgalaikio, 

tvaraus ir stabilaus struktūrinio ekonominio 

vystymosi scenarijų ilguoju laikotarpiu; 

10. apgailestauja dėl ECB vaidmens 

pasisakant už žalingos griežto taupymo 

politikos derinį, visapusiškai laikantis 

Stabilumo ir augimo pakto, o taip pat 

socialiniu požiūriu nesubalansuotas, 

neoliberalias struktūrines reformas, 

kuriomis siekiama atkurti silpnesnių 

ekonomikų išorės konkurencingumą, to 

pasiekiant per vidinį darbo užmokesčio 

nuvertinimą, kas paskatino dar gilesnę 

krizę, padidino skurdą ir bedarbystę ir, tuo 

pačiu metu, padidino skolos ir BPV 

santykį; pabrėžia, kad norint jog 

dabartinis nepatvarus ciklinis atsigavimas 

pereitų į ilgalaikio, tvaraus ir stabilaus 

struktūrinio ekonominio vystymosi 

scenarijų ilguoju laikotarpiu, reikia skubiai 

skatinti viešąsias investicijas valstybių 

narių lygmeniu, ypač šalyse, turinčiose 

mažiau fiskalinio manevravimo 

galimybių; primena, kad viešosios 

investicijos, ypač mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros, švietimo, socialinės 

apsaugos ir sveikatos srityse skatindamos 

bendrą paklausą trumpalaikiu 

laikotarpiu, sukuria didesnę grąžą 

ilgalaikiu laikotarpiu, tuo sumažinant 

skolos ir BVP santykį, nes sumažinamas 

vardiklis; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Pakeitimas 8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. mano, kad, atsižvelgiant į esamus 

pinigų politikos perdavimo kanalų 

trūkumus, ECB turi užtikrinti, kad būtų 

pasiektas kainų stabilumas, kurį ECB 

valdytojų tarybą apibrėžia kaip infliacijos 

lygį, kuris priartėja prie 2 proc., bet jų 

nesiekia; mano, kad ECB vis gi turėtų 

atidžiai įvertinti savo politikos naudą ir 

šalutinį poveikį, visų pirma kalbant apie 

planuojamus veiksmus, siekiant kovoti su 

defliacija ateityje; mano, kad siekiant kurti 

tikrumą ir pasitikėjimą finansų rinkomis, 

ECB visų pirma turėtų aiškiai ir glaustai 

informuoti apie savo pinigų politikos 

priemones; 

11. mano, kad, atsižvelgiant į esamus 

pinigų politikos perdavimo kanalų 

trūkumus ir pasikartojantį nesugebėjimą 

pasiekti tiek bendrosios infliacijos, tiek ir 

grynosios infliacijos tikslų, ECB turi 

užtikrinti, kad skatinamoji politika būtų 

vykdoma iki būtų pasiektas kainų 

stabilumas, kurį ECB valdytojų tarybą 

apibrėžia kaip infliacijos lygį, kuris 

priartėja prie 2 proc., bet jų nesiekia, ir 

ekonomika sugrįš į visiško užimtumo 

padėtį; mano, kad ECB vis gi turėtų 

pertvarkyti savo neeilinę pinigų politiką 

tokiu būdu, kuris leistų lėšas efektyviai 

perduoti realiajai ekonomikai, ypač 

pasinaudojant privalomaisiais 

reikalavimai dėl papildomo likvidumo 

teikiant paskolas realiajai ekonomikai, 

užuot investavus į rizikingą finansinį 

turtą; be to, ragina ECB atidžiai įvertinti 

savo politikos naudą ir šalutinį poveikį, 

visų pirma kalbant apie planuojamus 

veiksmus, siekiant kovoti su defliacija 

ateityje; mano, kad siekiant kurti tikrumą ir 

pasitikėjimą finansų rinkomis, ECB visų 

pirma turėtų aiškiai, skaidriu būdu ir 

glaustai informuoti apie savo pinigų 

politikos priemones; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Pakeitimas 9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. mano, kad, kaip pažymėjo ECB 

pirmininkas, pinigų politikos nepakanka 

siekiant išlaikyti ekonomikos atsigavimą, ji 

taip pat negali padėti spręsti struktūrinių 

Europos ekonomikos problemų, nebent ją 

papildytų kruopščiai parengtos, socialiniu 

požiūriu sąžiningos ir palankios ilgalaikį 

augimą ir konkurencingumą skatinančios 

politikos priemonės valstybių narių 

lygmeniu, kartu su patikima fiskalinė 

politika ir laikantis Stabilumo ir augimo 

pakto; be to, sutinka su ECB, kad būtina 

stiprinti ekonominės ir pinigų sąjungos 

(EPS) institucinę struktūrą siekiant remti 

pirmiau minėtas reformas, ir tam, kad 

euro zona būtų atsparesnė 

makroekonominiams sukrėtimams; 

18. mano, kad, kaip pažymėjo ECB 

pirmininkas, pinigų politikos nepakanka 

siekiant išlaikyti ekonomikos atsigavimą, ji 

taip pat negali padėti spręsti struktūrinių 

euro zonos ir visos Europos ekonomikos 

problemų, nebent ją papildytų skatinamoji, 

paklausos valdymo fiskalinė politika 

valstybių narių lygmeniu, remiant bendrą 

paklausą ir siekiant tvaraus ir 

integracinio ekonominio augimo, o taip 

pat būtų vykdomos esminės reformos, 

skirtos šalinti skirtumus, buvusius viena iš 

krizės euro zonoje priežasčių; todėl 

pabrėžia, kad yra būtina persvarstyti 

ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) 

institucinę struktūrą, pašalinant 

dabartinius biudžeto apribojimus, 

taikomus viešosioms investicijoms pagal 

Stabilumo ir augimo paktą, o patvirtinant 

realius susitarimus dėl rizikos 

pasidalijimo pasiekti, kad euro zona būtų 

atsparesnė makroekonominiams 

sukrėtimams; perspėja, kad, nutraukiant 

kiekybinį skatinimą ir neturint skolų 

pasidalijimo mechanizmo, euro zonoje vėl 

atsiras ilgalaikis finansinis 

pažeidžiamumas ir dideli skirtumai, dėl ko 

gerokai padidės vyriausybės obligacijų 

pajamingumo skirtumai bei atsiras naujos 

valstybių skolos krizės pavojus; 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Pakeitimas 10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 

visišką pinigų politikos veiksmingumą, 

einamosios sąskaitos disbalansą reikia 

ištaisyti tinkamomis fiskalinės ir 

ekonominės politikos priemonėmis bei 

našumą didinančiomis reformomis; 

21. pabrėžia, kad nuolatinis didelis 

einamosios sąskaitos perteklius 

pagrindinėse euro zonos šalyse kenkia 

ekonomikos atsigavimui periferijos 

valstybėse ir Europos ekonomikai 

bendrai, todėl neleidžia atkurti 

pusiausvyros tarp šalių; pabrėžia būtinybę 

tokį makroekonomikos disbalansą mažinti 

ir perteklius taisyti tinkamomis fiskalinės 

ir ekonominės politikos priemonėmis; 

todėl ragina Komisiją imtis greitų ir 

ryžtingų veiksmų šioje srityje, vykdant 

makroekonominio disbalanso procedūrą; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Pakeitimas 11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  27a. nerimaudamas atkreipia dėmesį į 

pavojų finansiniam stabilumui, kylantį dėl 

kai kuriose bankų sistemose didelių 2 ir 3 

lygio finansinio turto, įskaitant išvestines 

finansines priemones, pozicijų; 

apgailestauja, kad nuo savo sukūrimo 

ECB nesiėmė jokių veiksmų sprendžiant 

su šiomis nelikvidžiomis ir sudėtingomis 

priemonėmis susijusią riziką; pakartoja 

savo raginimą 2 ir 3 lygio turto pozicijų 

stebėseną įtraukti į 2018 m. ECB 

priežiūros prioritetus; 

Or. en 

 

 


