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Изменение 13
Херолф Анеманс, Марко Дзани, Бернар Моно, Ауке Зейлстра
от името на групата ENF
Доклад
Хонас Фернандес
Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.
2017/2124(INI)

A8-0383/2017

Предложение за резолюция
Параграф 7
Предложение за резолюция

Изменение

7.
припомня, че според данни на
Евростат средното равнище на
инфлация в еврозоната е било 0,2% през
2016 г., докато инфлацията,
невключваща енергийните цени, е била
0,9%; отбелязва освен това, че както се
посочва в годишния доклад на ЕЦБ за
2016 г., базисната инфлация
продължаваше да страда от липсата на
убедителна възходяща тенденция през
2016 г.;

7.
припомня, че според данни на
Евростат средното равнище на
инфлация в еврозоната е било 0,2% през
2016 г., докато инфлацията,
невключваща енергийните цени, е била
0,9%; отбелязва освен това, че както се
посочва в годишния доклад на ЕЦБ за
2016 г., базисната инфлация
продължаваше да страда от липсата на
убедителна възходяща тенденция през
2016 г.; подчертава, че единната
валута и нейната структура са
основният фактор, отговорен за
ниските проценти на инфлация, пред
които понастоящем са изправени
държавите членки от еврозоната;
Or. en
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Изменение 14
Херолф Анеманс, Марко Дзани, Бернар Моно, Ауке Зейлстра
от името на групата ENF
Доклад
Хонас Фернандес
Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.
2017/2124(INI)

A8-0383/2017

Предложение за резолюция
Параграф 14
Предложение за резолюция

Изменение

14.
отбелязва, че растежът на БВП в
еврозоната беше стабилен, но скромен,
като все пак беше положителен в
сравнение с предходните години и
следваше постоянен курс — 2% през
2015 г. и 1,8% през 2016 г.; отбелязва, че
икономическите прогнози на Комисията
от есента на 2017 г. предвиждат ръст на
БВП от 2,2% през 2017 г. и 2,3% през
2018 г.;

14.
отбелязва, че растежът на БВП в
еврозоната беше стабилен, но скромен,
като все пак беше положителен в
сравнение с предходните години и
следваше постоянен курс — 2% през
2015 г. и 1,8% през 2016 г.; отбелязва, че
икономическите прогнози на Комисията
от есента на 2017 г. предвиждат ръст на
БВП от 2,2% през 2017 г. и 2,3% през
2018 г.; подчертава, че темповете на
растеж на БВП на държавите членки
извън еврозоната са значително повисоки от тези на държавите членки,
които са приели единната валута;
Or. en
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Изменение 15
Херолф Анеманс, Марко Дзани, Бернар Моно, Ауке Зейлстра
от името на групата ENF
Доклад
Хонас Фернандес
Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.
2017/2124(INI)

A8-0383/2017

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 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 в дългосрочен
план на равнището на държавите
членки;
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Изменение 16
Херолф Анеманс, Марко Дзани, Бернар Моно, Ауке Зейлстра
от името на групата ENF
Доклад
Хонас Фернандес
Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.
2017/2124(INI)

A8-0383/2017

Предложение за резолюция
Параграф 22
Предложение за резолюция

Изменение

22.
посочва, че въпреки че M1
нарасна с 8,8% през 2016 г., M3
продължава да нараства едва с 5%
годишно, което показва, че
провеждането на паричната политика не
е напълно ефективно и е показател за
парични аномалии, както и за липса на
достатъчно предлагане на кредити;
поради това настоятелно подчертава
важността на Съюза на
капиталовите пазари (СКП), който
би могъл да предложи алтернативен
начин за финансиране на
икономиката по време на финансови
затруднения;

22.
посочва, че въпреки че M1
нарасна с 8,8% през 2016 г., M3
продължава да нараства едва с 5%
годишно, което показва, че
провеждането на паричната политика не
е напълно ефективно и е показател за
парични аномалии, както и за липса на
достатъчно предлагане на кредити;
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Изменение 17
Херолф Анеманс, Марко Дзани, Ауке Зейлстра
от името на групата ENF
Доклад
Хонас Фернандес
Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.
2017/2124(INI)

A8-0383/2017

Предложение за резолюция
Параграф 40
Предложение за резолюция
40.
отбелязва, че групата на високо
равнище за собствените ресурси е
обозначила приходите на ЕЦБ от
сеньораж като един от възможните
нови собствени ресурси за бюджета
на ЕС; подчертава, че превръщането
на тези печалби в собствен
бюджетен ресурс на ЕС би наложило
промяна в уставите на ЕСЦБ и ЕЦБ,
както и корекции, за да се откликне
на специфичното положение на
държавите членки извън еврозоната;

Изменение
40.
счита, че приходите на ЕЦБ от
сеньораж следва да бъдат използвани
за намаляване на националните
вноски на държавите членки в
бюджета на ЕС вместо за
финансиране на приоритетите на
ЕС;
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