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31.1.2018 A8-0383/7 

Poprawka  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. zgadza się z EBC, że wyważony 

zestaw rozsądnych, prowzrostowych 

krajowych polityk fiskalnych, bazujący na 

pełnym poszanowaniu paktu stabilności i 

wzrostu, w tym jego elastyczności, a także 

ambitne i zrównoważone pod względem 

społecznym reformy zwiększające 

produktywność, są również wymagane na 

poziomie państw członkowskich, aby 

obecne cykliczne ożywienie gospodarcze 

przerodziło się w trwały, zrównoważony i 

solidny strukturalny długoterminowy 

rozwój gospodarczy; 

10. ubolewa nad rolą, jaką odegrał 

EBC w promowaniu zestawu szkodliwych 
polityk oszczędnościowych bazującego na 

pełnym poszanowaniu paktu stabilności i 

wzrostu, a także niezrównoważonych pod 

względem społecznym, neoliberalnych 

reform zmierzających do przywrócenia 

zewnętrznej konkurencyjności słabszych 

gospodarek przez wewnętrzną dewaluację 

płac, co doprowadziło do pogłębienia 

recesji, wzrostu ubóstwa i bezrobocia, a 

zarazem zwiększenia wskaźnika 

zadłużenia; podkreśla, że aby obecne słabe 

cykliczne ożywienie gospodarcze 

przerodziło się w trwały, zrównoważony i 

solidny strukturalny długoterminowy 

rozwój gospodarczy, trzeba jak najszybciej 

pobudzić inwestycje publiczne na szczeblu 

państw członkowskich, zwłaszcza w 

krajach o mniejszej przestrzeni fiskalnej; 

przypomina w związku z tym, że inwestycje 

publiczne – zwłaszcza w badania i rozwój, 

edukację, zabezpieczenie społeczne i 

opiekę zdrowotną – nie tylko pobudzają 

zagregowany popyt w perspektywie 

krótkoterminowej, lecz również zwiększają 

wydajność produkcji w dłuższej 

perspektywie, co z kolei prowadzi do 

obniżenia wskaźnika zadłużenia 

publicznego w wyniku wzrostu PKB; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Poprawka  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uważa, że biorąc pod uwagę obecną 

nieefektywność kanałów transmisji polityki 

pieniężnej, EBC musi zadbać o osiągnięcie 

stabilności cen, definiowanej przez Radę 

Prezesów EBC jako stopa inflacji na 

poziomie poniżej, ale blisko 2 %; jest 

zdania, że EBC powinien uważnie 

przeanalizować korzyści i skutki uboczne 

swojej polityki, zwłaszcza pod kątem 

planowanych działań w celu walki z 

deflacją w przyszłości; uważa, że aby 

budować pewność i zaufanie na rynkach 

finansowych, EBC powinien skupić się na 

jasnym i zwięzłym informowaniu o 

stosowanych środkach polityki pieniężnej; 

11. uważa, że biorąc pod uwagę obecną 

nieefektywność kanałów transmisji polityki 

pieniężnej oraz nieudane próby realizacji 

celów zarówno w zakresie inflacji 

zasadniczej, jak i bazowej, EBC musi 

zadbać o utrzymanie akomodacyjnej 

polityki do momentu osiągnięcia 
stabilności cen, definiowanej przez Radę 

Prezesów EBC jako stopa inflacji na 

poziomie poniżej, ale blisko 2 %, i 

powrotu gospodarki do pełnego 

zatrudnienia; jest zdania, że EBC 

powinien jednak przedefiniować swoją 

nadzwyczajną politykę monetarną, tak aby 

była ona skutecznie przekazywana do 

gospodarki realnej, w szczególności dzięki 

wprowadzeniu obowiązkowych wymogów 

dotyczących wykorzystania dodatkowej 

płynności do kredytowania gospodarki 

realnej, a nie inwestowania w ryzykowne 

aktywa finansowe; wzywa ponadto EBC, 

aby uważnie przeanalizował korzyści i 

skutki uboczne swojej polityki, zwłaszcza 

pod kątem planowanych działań w celu 

walki z deflacją w przyszłości; uważa, że 

aby budować pewność i zaufanie na 

rynkach finansowych, EBC powinien 

skupić się na jasnym, przejrzystym i 

zwięzłym informowaniu o stosowanych 

środkach polityki pieniężnej; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Poprawka  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. jest zdania, że – jak zauważył 

prezes EBC – polityka pieniężna nie 

wystarczy do podtrzymania ożywienia 

gospodarczego, nie może też przyczynić 

się do rozwiązania problemów 

strukturalnych gospodarki europejskiej, o 

ile nie uzupełnią jej odpowiednio 

zaprojektowane, społecznie 

zrównoważone, sprawiedliwe i 
ukierunkowane na zwiększenie wzrostu i 

konkurencyjności strategie polityczne na 

szczeblu państw członkowskich, w 

połączeniu z rozsądną polityką fiskalną w 

ramach paktu stabilności i wzrostu; 

ponadto zgadza się z EBC, że niezbędne 

jest pogłębienie struktury instytucjonalnej 

UGW, aby wesprzeć wspomniane wyżej 

reformy i zwiększyć odporność strefy euro 

na wstrząsy makroekonomiczne; 

18. jest zdania, że – jak zauważył 

prezes EBC – polityka pieniężna nie 

wystarczy do podtrzymania ożywienia 

gospodarczego, nie może też przyczynić 

się do rozwiązania problemów 

strukturalnych strefy euro i gospodarki 

europejskiej jako całości, o ile nie 

uzupełnią jej na szczeblu państw 

członkowskich ekspansyjne polityki 

fiskalne zorientowane na popyt, mające 

na celu wsparcie popytu zagregowanego i 
dążenie do trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, a także radykalne reformy 

zmierzające do rozwiązania problemu 

asymetrii, z których zrodził się kryzys w 

strefie euro; podkreśla w związku z tym, 

że niezbędna jest rewizja struktury 

instytucjonalnej UGW poprzez zniesienie 

obecnych ograniczeń budżetowych 

dotyczących inwestycji publicznych w 

ramach paktu stabilności i wzrostu oraz 

ustanowienie prawdziwych mechanizmów 

podziału ryzyka, aby zwiększyć odporność 

strefy euro na wstrząsy 

makroekonomiczne; ostrzega przy tym, że 

zastosowanie luzowania ilościowego przy 

braku jakiejkolwiek formy uwspólnienia 

długu może sprawić, że ponownie dojdzie 

do długotrwałego obniżenia odporności 

finansowej oraz pogłębienia asymetrii w 

strefie euro, a to pociągnie za sobą 
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znaczny wzrost spreadów rentowności 

obligacji skarbowych i ryzyko nowego 

kryzysu zadłużeniowego; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Poprawka  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że aby zapewnić pełną 

skuteczność polityki pieniężnej, 

zaburzenia równowagi rachunku obrotów 

bieżących należy skorygować przy użyciu 

odpowiednich strategii polityki 

gospodarczej i fiskalnej, a także reform 

zwiększających produktywność; 

21. podkreśla, że utrzymujące się na 

wysokim poziomie nadwyżki na rachunku 

obrotów bieżących w najważniejszych 

krajach strefy euro są szkodliwe dla 

ożywienia gospodarczego krajów 

znajdujących się na jej peryferiach oraz 

dla gospodarki europejskiej jako całości, a 

co za tym idzie, uniemożliwiają 

przywrócenie równowagi między krajami; 

zwraca uwagę, że takim zakłóceniom 

równowagi makroekonomicznej należy 

odpowiednio przeciwdziałać, a nadmierne 

nadwyżki trzeba skorygować przy użyciu 

odpowiednich strategii polityki 

gospodarczej i fiskalnej; wzywa zatem 

Komisję do podjęcia w tym zakresie 

natychmiastowych i zdecydowanych 

działań zgodnie z procedurą dotyczącą 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Poprawka  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  27a. z zaniepokojeniem zwraca uwagę 

na zagrożenia dla stabilności finansowej 

płynące z wysokiej ekspozycji niektórych 

systemów bankowych na aktywa 

finansowe poziomu 2 i 3, w tym 

instrumenty pochodne; ubolewa, że od 

chwili powstania EBC nie podjął żadnych 

działań, by zaradzić ryzyku związanemu z 

tymi niepłynnymi i złożonymi 

instrumentami; ponawia apel o włączenie 

ekspozycji na aktywa poziomu 2 i 3 do 

priorytetów nadzorczych EBC na 2018 r.; 

Or. en 

 

 


