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31.1.2018 A8-0383/13 

Pakeitimas 13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. primena, kad, remiantis Eurostato 

duomenimis, 2016 m. vidutinė infliacija 

euro zonoje buvo tik 0,2 %, o infliacija 

išskaičiavus energijos kainas sudarė 0,9 %; 

be to, atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip 

nurodyta 2016 m. ECB metinėje 

ataskaitoje, 2016 m. ir toliau nebuvo 

pastebėtas grynosios infliacijos 

padidėjimas; 

7. primena, kad, remiantis Eurostato 

duomenimis, 2016 m. vidutinė infliacija 

euro zonoje buvo tik 0,2 %, o infliacija 

išskaičiavus energijos kainas sudarė 0,9 %; 

be to, atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip 

nurodyta 2016 m. ECB metinėje 

ataskaitoje, 2016 m. ir toliau nebuvo 

pastebėtas grynosios infliacijos 

padidėjimas; pabrėžia, kad bendra valiuta 

ir jos sistema yra pagrindinis veiksnys, dėl 

kurio euro zonos valstybėse narėse 

infliacijos lygis yra žemas; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Pakeitimas 14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. pažymi, kad BVP augimas euro 

zonoje buvo stabilus, bet nedidelis, tačiau 

teigiamas, palyginti su ankstesniais metais, 

ir nuosekliai didėjo, 2015 m. sudarė 

2 proc., o 2016 m. – 1,8 proc.; atkreipia 

dėmesį į tai, kad 2017 m. Komisijos rudens 

ekonomikos prognozėje numatoma, kad 

BVP augimas 2017 m. pasieks 2,2 proc., o 

2018 m. – nei 2,3 proc.; 

14. pažymi, kad BVP augimas euro 

zonoje buvo stabilus, bet nedidelis, tačiau 

teigiamas palyginti su ankstesniais metais 

ir nuosekliai didėjo, 2015 m. sudarė 

2 proc., o 2016 m. – 1,8 proc.; atkreipia 

dėmesį į tai, kad 2017 m. Komisijos rudens 

ekonomikos prognozėje numatoma, kad 

2017 m. BVP augimas pasieks 2,2 proc., o 

2018 m. – 2,3 proc.; pabrėžia, kad BVP 

augimo rodikliai euro zonai 

nepriklausančiose valstybėse narėse 

gerokai viršijo tų valstybių narių, kurios 

įsivedė bendrą valiutą, augimo rodiklius; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Pakeitimas 15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

ENF 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 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 skatinančios 

politikos priemonės valstybių narių 

lygmeniu; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/16 

Pakeitimas 16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. atkreipia dėmesį į tai, kad nors M1 

pinigų masė 2016 m. išaugo 8,8 % , M3 

toliau auga tik 5 % per metus, o tai rodo, 

kad pinigų politikos perdavimas nėra 

visiškai veiksmingas, o pinigų srityje 

vyksta anomalūs reiškiniai, taip pat trūksta 

tinkamų kredito pasiūlos; todėl pabrėžia 

kapitalo rinkų sąjunga (KRS) svarbą, nes 

ji galėtų pasiūlyti ekonomikos 

alternatyvias finansavimo priemones 

bankų sistemai sunkiais laikais; 

22. atkreipia dėmesį į tai, kad nors M1 

pinigų masė 2016 m. išaugo 8,8 % , M3 

toliau auga tik 5 % per metus, o tai rodo, 

kad pinigų politikos perdavimas nėra 

visiškai veiksmingas, o pinigų srityje 

vyksta anomalūs reiškiniai, taip pat trūksta 

tinkamos kredito pasiūlos; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/17 

Pakeitimas 17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. atkreipia dėmesį į tai, kad Aukšto 

lygio grupė nuosavų išteklių klausimais 

nustatė, kad ECB senjoražo pajamos 

galėtų tapti vienu iš naujų nuosavų 

išteklių šaltiniu, kuris papildytų ES 

biudžetą; pabrėžia, kad norint paversti 

tokį pelną ES nuosavais ištekliais reikėtų 

keisti ECBS ir ECB statutą, jį taip pat 

reikėtų pritaikyti prie ypatingos euro 

zonai nepriklausančių valstybių narių 

padėties; 

40. mano, kad ECB senjoražo pajamos 

turėtų būti naudojamos ne ES 

prioritetams finansuoti, o siekiant 

sumažinti valstybių narių nacionalinius 

įnašus į ES biudžetą; 

Or. en 

 

 

 


