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10.
se strinja z ECB, da na ravni držav
članic potrebujemo tudi uravnoteženo
kombinacijo dobrih in rasti prijaznih
fiskalnih politik, ki bodo v celoti
upoštevale Pakt za stabilnost in rast,
vključno z njemu lastno prožnostjo, pa
tudi socialno uravnotežene in ambiciozne
reforme za povečanje produktivnosti, da bi
se sedanje ciklično okrevanje pretvorilo v
trajen, vzdržen in zanesljiv strukturni
dolgoročni gospodarski razvoj;

10.
obžaluje, da se je ECB zavzemala
za kombinacijo škodljivih varčevalnih
politik, ki v celoti upoštevajo Pakt za
stabilnost in rast, ter za neuravnotežene,
neoliberalne strukturne reforme, katerih
namen je obnoviti zunanjo konkurenčnost
šibkejših gospodarstev z notranjo
devalvacijo plač, zaradi česar se je
recesija še poglobila, revščina in
brezposelnost porasla, hkrati pa se je
povečalo razmerje med dolgovi in BDP;
poudarja, da je nujno spodbujati javne
naložbe na ravni držav članic, zlasti v
državah, ki imajo manj fiskalnega
manevrskega prostora, da bi se sedanje
šibko ciklično okrevanje pretvorilo v
trajen, vzdržen in zanesljiv strukturni
dolgoročni gospodarski razvoj; pri tem
opozarja, da javne naložbe, zlasti v
raziskave in razvoj, izobraževanje,
socialno varnost in zdravje, ki
kratkoročno spodbujajo skupno
povpraševanje, tudi dolgoročno
povečujejo donosnost proizvodnje, s čimer
z zviševanjem imenovalca vodijo v
zmanjšanje razmerja med javnim dolgom
in BDP;
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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 in več
neuspelih poskusov, da bi izpolnili cilje
glede skupne in osnovne inflacije,
ohraniti spodbujevalno politiko, dokler ne
bo stabilnosti cen, kot je opredelil svet
guvernerjev ECB, in sicer kot stopnjo
inflacije, ki je nižja od 2 %, vendar je blizu
te vrednosti, in bo v gospodarstvu vladala
polna zaposlenost; meni, da bi morala
ECB vseeno preoblikovati izredne
monetarnopolitične ukrepe, tako da bi se
učinkovito prenašali v realno
gospodarstvo, zlasti z uvedbo obvezne
zahteve, da se namesto naložb v tvegana
finančna sredstva uporabi za posojila
realnemu gospodarstvu dodatna
likvidnost; poleg tega poziva ECB, naj
skrbno oceni 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, pregledno in jedrnato obveščanje o
svojih ukrepih monetarne politike, s čimer
bi na finančnih trgih ustvarili gotovost in
zaupanje;
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18.
meni, da, kot je dejal tudi
predsednik ECB, monetarna politika ne
zadostuje za ohranjanje gospodarskega
okrevanja, prav tako pa ne more prispevati
k reševanju strukturnih problemov
evropskega gospodarstva, če je ne bodo
dopolnjevale tudi skrbno zasnovane,
socialno uravnotežene in pravične politike
dolgoročne rasti in konkurenčnosti na
ravni držav članic v kombinaciji z zdravo
fiskalno politiko v okviru pakta za
stabilnost in rast; se strinja z ECB, da je
treba poglobiti institucionalno arhitekturo
ekonomske in monetarne unije za podporo
zgoraj omenjenim reformam ter za
doseganje večje odpornosti euroobmočja
na makroekonomske pretrese;

18.
meni, da, kot je dejal tudi
predsednik ECB, monetarna politika ne
zadostuje za ohranjanje gospodarskega
okrevanja, prav tako pa ne more prispevati
k reševanju strukturnih problemov
euroobmočja in evropskega gospodarstva
kot celote, če je ne bodo dopolnjevale tudi
ekspanzivne fiskalne politike za povečanje
povpraševanja, s katerimi bi podprli
agregatno povpraševanje ter ustvarili
trajno in vključujočo gospodarsko rast, ter
radikalne reforme, s katerimi odpravili
neravnovesja, ki so povzročila krizo v
euroobmočju; zato poudarja, da je treba
institucionalno arhitekturo ekonomske in
monetarne unije spremeniti z odpravo
obstoječih proračunskih omejitev za javne
naložbe v okviru pakta za stabilnost in
rast ter vzpostavitvijo pravih dogovorov o
delitvi tveganja, s tem pa povečati
odpornost euroobmočja na
makroekonomske pretrese; pri tem
opozarja, da se bodo s postopnim
zmanjševanjem kvantitativnega rahljanja
in brez vzajemnega prevzemanja dolgov
verjetno na euroobmočju znova pojavila
trajna finančna ranljivost in globoka
neravnovesja, s čimer se bodo povečale
razlike v donosu državnih vrednostnih
papirjev in pojavila nevarnost nove krize
državnega dolga;
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21.
poudarja, da je za zagotovitev polne
učinkovitosti monetarne politike treba
popraviti neravnotežja na tekočih računih
z ustreznimi fiskalnimi in gospodarskimi
politikami in reformami za povečanje
produktivnosti;

21.
poudarja, da trajno visoki presežki
na tekočih računih osrednjih držav
euroobmočja slabo vplivajo na
gospodarsko okrevanje držav na obrobju
ter na evropsko gospodarstvo kot celoto,
zaradi česar preprečujejo vzpostavitev
ravnovesja med državami; poudarja, da je
treba ta makroekonomska neravnovesja
ustrezno obravnavati, prevelike presežke
pa popraviti z ustreznimi fiskalnimi in
gospodarskimi politikami; zato Komisijo
poziva, naj sprejme hitre in odločne
ukrepe po postopku za makroekonomska
neravnotežja;
Or. en

AM\1144755SL.docx

SL

PE614.376v01-00
Združena v raznolikosti

SL

31.1.2018

A8-0383/11

Predlog spremembe 11
Marco Valli, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD
Poročilo
Jonás Fernández
Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016
2017/2124(INI)

A8-0383/2017

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)
Predlog resolucije

Predlog spremembe
27a. z zaskrbljenostjo poudarja, da je za
finančno stabilnost zelo tvegana velika
izpostavljenost nekaterih bančnih
sistemov finančnim sredstvom druge in
tretje ravni, vključno z izvedenimi
finančnimi instrumenti; obžaluje, da ECB
vse od svoje ustanovitve ni sprejela niti
enega ukrepa, da bi zmanjšala tveganje,
povezano s temi nelikvidnimi in
zapletenimi instrumenti; znova poziva, naj
se izpostavljenost sredstvom druge in
tretje ravni vključi med nadzorne
prednostne naloge ECB za leto 2018;
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