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31.1.2018 A8-0383/13 

Amendement  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. herinnert eraan dat volgens Eurostat 

de gemiddelde inflatie in de eurozone in 

2016 0,2 % bedroeg, terwijl de inflatie 

exclusief energieprijzen 0,9 % bedroeg; 

merkt voorts op dat volgens het jaarverslag 

2016 van de ECB de onderliggende inflatie 

in 2016 geen overtuigende opwaartse 

beweging liet zien; 

7. herinnert eraan dat volgens Eurostat 

de gemiddelde inflatie in de eurozone in 

2016 0,2 % bedroeg, terwijl de inflatie 

exclusief energieprijzen 0,9 % bedroeg; 

merkt voorts op dat volgens het jaarverslag 

2016 van de ECB de onderliggende inflatie 

in 2016 geen overtuigende opwaartse 

beweging liet zien; onderstreept dat de 

gemeenschappelijke munt en de opzet 

ervan de voornaamste oorzaak vormen 

van de lage inflatiepercentages waar de 

lidstaten van de eurozone momenteel mee 

te maken hebben; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Amendement  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. merkt op dat de groei van het bbp 

in de eurozone, namelijk 2 % in 2015 en 

1,8 % in 2016, stabiel maar bescheiden 

was, maar zich ten opzichte van de 

voorgaande jaren gestaag gunstig heeft 

ontwikkeld; stelt vast dat dat in de 

economische najaarsprognose 2017 van de 

Commissie wordt voorspeld dat het bbp in 

2017 met 2,2 % en in 2018 met 2,3 % zal 

groeien; 

14. merkt op dat de groei van het bbp 

in de eurozone, namelijk 2 % in 2015 en 

1,8 % in 2016, stabiel maar bescheiden 

was, maar zich ten opzichte van de 

voorgaande jaren gestaag gunstig heeft 

ontwikkeld; stelt vast dat in de 

economische najaarsprognose 2017 van de 

Commissie wordt voorspeld dat het bbp in 

2017 met 2,2 % en in 2018 met 2,3 % zal 

groeien; onderstreept dat het bbp in de 

lidstaten die geen deel van de eurozone 

uitmaken aanzienlijk sterker is gestegen 

dan het bbp in de lidstaten die de euro 

hebben ingevoerd; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Amendement  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat monetaire beleid, 

zoals de president van de ECB heeft 

opgemerkt, niet volstaat om het 

economisch herstel te ondersteunen en dat 

het de structurele problemen van de 

Europese economie niet kan helpen 

oplossen tenzij het wordt aangevuld met 

zorgvuldig ontworpen en sociaal 

evenwichtige maatregelen op het niveau 

van de lidstaten om de productiviteit en 

het concurrentievermogen te vergroten, in 

combinatie met verstandig 

begrotingsbeleid en binnen het kader van 

het stabiliteits- en groeipact; is het voorts 

met de ECB eens dat de institutionele 

structuur van de EMU moet worden 

verdiept om bovengenoemde 

hervormingen te ondersteunen en om de 

eurozone beter bestand te maken tegen 

macro-economische schokken; 

18. is van mening dat monetaire beleid 

niet volstaat om het economisch herstel te 

ondersteunen en dat het de structurele 

problemen van de Europese economie niet 

kan helpen oplossen tenzij het wordt 

aangevuld met zorgvuldig ontworpen, 

sociaal evenwichtige en eerlijke 

groeibevorderende maatregelen voor de 

lange termijn op het niveau van de 

lidstaten; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/16 

Amendement  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat M3, hoewel M1 in 

2016 met 8,8 % is toegenomen, slechts met 

5 % per jaar blijft stijgen, waaruit blijkt dat 

het monetair beleid niet volledig 

doeltreffend doorwerkt en dat er sprake is 

van monetaire afwijkingen en een 

ontoereikend kredietaanbod; benadrukt 

daarom het belang van de 

kapitaalmarktenunie (CMU), die in tijden 

van noodlijdende banken een alternatieve 

manier kan bieden om de economie te 

financieren; 

22. wijst erop dat M3, hoewel M1 in 

2016 met 8,8 % is toegenomen, slechts met 

5 % per jaar blijft stijgen, waaruit blijkt dat 

het monetair beleid niet volledig 

doeltreffend doorwerkt en dat er sprake is 

van monetaire afwijkingen en een 

ontoereikend kredietaanbod; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/17 

Amendement  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. constateert dat de Groep op hoog 

niveau eigen middelen de winst die de 

ECB uit muntloon haalt, als een van de 

mogelijke nieuwe eigen middelen voor de 

EU-begroting heeft aangemerkt; 

benadrukt dat de omzetting van deze 

winsten in eigen EU-middelen een 

wijziging van de statuten van het ESCB 

en de ECB zou vereisen, alsook 

aanpassingen om de specifieke situatie 

van de lidstaten die geen lid van de 

eurozone zijn, te regelen; 

40. is van mening dat de winst die de 

ECB uit muntloon haalt moet worden 

gebruikt om de nationale bijdragen van de 

lidstaten aan de EU-begroting te 

verminderen en niet om EU-prioriteiten te 

financieren; 

Or. en 

 

 


