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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

31.1.2018 A8-0383/13 

Módosítás  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. emlékeztet, hogy az Eurostat adatai 

szerint az átlagos infláció az euróövezetben 

2016-ban 0,2%-os, az energiaárak 

figyelmen kívül hagyásával pedig 0,9 % 

volt; megjegyzi továbbá, hogy az EKB 

2016-os éves jelentése szerint az infláció 

trendje 2016-ban sem mutatott meggyőző 

növekedést; 

7. emlékeztet, hogy az Eurostat adatai 

szerint az átlagos infláció az euróövezetben 

2016-ban 0,2%-os, az energiaárak 

figyelmen kívül hagyásával pedig 0,9 % 

volt; megjegyzi továbbá, hogy az EKB 

2016-os éves jelentése szerint az infláció 

trendje 2016-ban sem mutatott meggyőző 

növekedést; hangsúlyozza, hogy az 

egységes valuta és struktúrája tehető 

leginkább felelőssé az euróövezeti 

tagállamokban jelenleg tapasztalható 

alacsony inflációs rátákért; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Módosítás  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. megjegyzi, hogy az euróövezetben 

a GDP-növekedés stabil, de szerény, a 

korábbi évekhez képest mégis biztató 

mértékű volt és folytonos tendenciát mutat: 

2 % volt 2015-ben és 1,8 % 2016-ban; 

megjegyzi, hogy a Bizottság 2017. őszi 

gazdasági előrejelzése szerint a GDP 

növekedése 2017-ben 2,2%, 2018-ban 

pedig 2,3% lesz; 

14. megjegyzi, hogy az euróövezetben 

a GDP-növekedés stabil, de szerény, a 

korábbi évekhez képest mégis biztató 

mértékű volt és folytonos tendenciát mutat: 

2 % volt 2015-ben és 1,8 % 2016-ban; 

megjegyzi, hogy a Bizottság 2017. őszi 

gazdasági előrejelzése szerint a GDP 

növekedése 2017-ben 2,2%, 2018-ban 

pedig 2,3% lesz; hangsúlyozza, hogy az 

euróövezeten kívüli tagállamok GDP-

növekedési rátája jóval magasabb, mint az 

egységes valutát használó tagállamoké; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Módosítás  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. úgy véli, hogy amint az EKB 

elnöke megjegyezte, a monetáris politika 

önmagában nem elegendő a fenntartható 

gazdasági fellendüléshez, sem pedig az 

európai gazdaság strukturális problémáinak 

megoldásához, ha azt nem egészítik ki 

gondosan tervezett, társadalmilag 

kiegyensúlyozott és tisztességes, hosszú 

távú növekedésbarát és versenyképesség-

növelő tagállami szintű politikák és a 

Stabilitási és Növekedési Paktummal 

összhangban álló szigorú költségvetési 

politikák; egyetért az EKB-val abban is, 

hogy az említett reformok támogatása és 

az euróövezet sokkhatásokkal szembeni 

ellenállóbbá tétele érdekében fejleszteni 

kell az EMU intézményi felépítését; 

18. úgy véli, hogy a monetáris politika 

önmagában nem elegendő a fenntartható 

gazdasági fellendüléshez, sem pedig az 

európai gazdaság strukturális problémáinak 

megoldásához, ha azt nem egészítik ki 

gondosan tervezett, társadalmilag 

kiegyensúlyozott és tisztességes, hosszú 

távú növekedésbarát és versenyképesség-

növelő tagállami szintű politikák; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/16 

Módosítás  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. rámutat, hogy bár az M1 2016-ban 

8,8 %-os ütemben nőtt, az M3 továbbra is 

csak évi 5 %-kal növekszik, ami azt 

mutatja, hogy a monetáris politika nem 

maradéktalanul hatékony, valamint 

monetáris rendellenességekre és a 

megfelelő hitelkínálat hiányára utal; ezért 

sürgeti a tőkepiaci unió létrehozását, 

amely alternatív eszközöket kínálhat a 

gazdaság finanszírozására pénzügyi 

zavarok idején; 

22. rámutat, hogy bár az M1 2016-ban 

8,8 %-os ütemben nőtt, az M3 továbbra is 

csak évi 5 %-kal növekszik, ami azt 

mutatja, hogy a monetáris politika nem 

maradéktalanul hatékony, valamint 

monetáris rendellenességekre és a 

megfelelő hitelkínálat hiányára utal; 

Or. en 



 

AM\1144766HU.docx  PE614.376v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

31.1.2018 A8-0383/17 

Módosítás  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. tudomásul veszi, hogy a saját 

forrásokkal foglalkozó magas szintű 

munkacsoport megállapította, hogy az 
EKB pénzkibocsátásból származó haszna 

lehetne az uniós költségvetés egyik 

lehetséges új saját forrása; hangsúlyozza, 

hogy e haszonnak az Unió saját forrásává 

minősítéséhez módosítani kellene a KBER 

és az EKB alapokmányát, valamint ki 

kiigazításokat kellene végrehajtani annak 

érdekében, hogy figyelembe vegyék az 

euróövezeten kívüli tagállamok sajátos 

helyzetét; 

40. úgy véli, hogy az EKB 

pénzkibocsátásból származó hasznát a 

tagállamok uniós költségvetéshez való 

nemzeti hozzájárulásainak csökkentésére 

kellene felhasználni az uniós prioritások 

finanszírozása helyett; 

Or. en 

 

 


