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31.1.2018 A8-0383/13 

Poprawka  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. przypomina, że według Eurostatu w 

2016 r. średnia inflacja w strefie euro 

wyniosła 0,2 %, natomiast inflacja z 

wyłączeniem cen energii wyniosła 0,9 %; 

zauważa ponadto, że – jak stwierdzono w 

raporcie rocznym EBC – w 2016 r. inflacja 

bazowa nadal nie wykazywała wyraźnego 

trendu wzrostowego; 

7. przypomina, że według Eurostatu w 

2016 r. średnia inflacja w strefie euro 

wyniosła 0,2 %, natomiast inflacja z 

wyłączeniem cen energii wyniosła 0,9 %; 

zauważa ponadto, że – jak stwierdzono w 

raporcie rocznym EBC – w 2016 r. inflacja 

bazowa nadal nie wykazywała wyraźnego 

trendu wzrostowego; podkreśla, że za 

niską stopę inflacji utrzymującą się 

obecnie w państwach członkowskich 

należących do strefy euro odpowiada w 

głównej mierze wspólna waluta i jej 

struktura; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Poprawka  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. zwraca uwagę, że wzrost PKB w 

strefie euro (2 % w 2015 r. i 1,8 % w 2016 

r.) był wprawdzie skromny, lecz stabilny i 

wyższy niż w latach ubiegłych, a tempo 

wzrostu ma stały charakter; zauważa, że 

prognoza gospodarcza Komisji z jesieni 

2017 r. przewiduje stopę wzrostu PKB na 

poziomie 2,2 % w 2017 r. i 2,3 % w 2018 

r.; 

14. zwraca uwagę, że wzrost PKB w 

strefie euro (2 % w 2015 r. i 1,8 % w 2016 

r.) był wprawdzie skromny, lecz stabilny i 

wyższy niż w latach ubiegłych, a tempo 

wzrostu ma stały charakter; zauważa, że 

prognoza gospodarcza Komisji z jesieni 

2017 r. przewiduje stopę wzrostu PKB na 

poziomie 2,2 % w 2017 r. i 2,3 % w 2018 

r.; podkreśla, że tempo wzrostu PKB 

państw członkowskich nienależących do 

strefy euro znacznie przewyższyło tempo 

wzrostu państw członkowskich, które 

przyjęły wspólną walutę; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Poprawka  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. jest zdania, że – jak zauważył 

prezes EBC – polityka pieniężna nie 

wystarczy do podtrzymania ożywienia 

gospodarczego, nie może też przyczynić 

się do rozwiązania problemów 

strukturalnych gospodarki europejskiej, o 

ile nie uzupełnią jej odpowiednio 

zaprojektowane, społecznie 

zrównoważone, sprawiedliwe i 

ukierunkowane na zwiększenie wzrostu i 

konkurencyjności strategie polityczne na 

szczeblu państw członkowskich, w 

połączeniu z rozsądną polityką fiskalną w 

ramach paktu stabilności i wzrostu; 

ponadto zgadza się z EBC, że niezbędne 

jest pogłębienie struktury instytucjonalnej 

UGW, aby wesprzeć wspomniane wyżej 

reformy i zwiększyć odporność strefy euro 

na wstrząsy makroekonomiczne; 

18. jest zdania, że polityka pieniężna 

nie wystarczy do podtrzymania ożywienia 

gospodarczego, nie może też przyczynić 

się do rozwiązania problemów 

strukturalnych gospodarki europejskiej, o 

ile nie uzupełnią jej odpowiednio 

zaprojektowane, społecznie 

zrównoważone, sprawiedliwe i 

długoterminowe strategie polityczne na 

rzecz wzrostu gospodarczego na szczeblu 

państw członkowskich; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/16 

Poprawka  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. zwraca uwagę, że chociaż agregat 

M1 rósł w tempie 8,8 % w 2016 r., agregat 

M3 nadal wzrasta jedynie o 5 % rocznie, 

co pokazuje, że transmisja polityki 

pieniężnej nie jest w pełni skuteczna i 

wskazuje na zakłócenia w zakresie polityki 

pieniężnej i brak odpowiedniej podaży 

kredytów; podkreśla w związku z tym 

znaczenie unii rynków kapitałowych, 

która może zapewnić alternatywne 

sposoby finansowania gospodarki w 

przypadku trudności w sektorze 

bankowym; 

22. zwraca uwagę, że chociaż agregat 

M1 rósł w tempie 8,8 % w 2016 r., agregat 

M3 nadal wzrasta jedynie o 5 % rocznie, 

co pokazuje, że transmisja polityki 

pieniężnej nie jest w pełni skuteczna i 

wskazuje na zakłócenia w zakresie polityki 

pieniężnej i brak odpowiedniej podaży 

kredytów; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

31.1.2018 A8-0383/17 

Poprawka  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. odnotowuje, że Grupa Wysokiego 

Szczebla ds. Środków Własnych wskazała 

na zyski EBC z tytułu emisji pieniądza 

jako na jedne z możliwych nowych 

zasobów własnych na potrzeby budżetu 

UE; podkreśla, że przekształcenie tych 

zysków w zasoby własne UE wymagałoby 

zmiany w statucie ESBC i EBC oraz 

dostosowań uwzględniających szczególną 

sytuację państw członkowskich 

nienależących do strefy euro; 

40. uważa, że zyski EBC z tytułu 

emisji pieniądza powinny zostać 

wykorzystane na zmniejszenie składek 

państw członkowskich do budżetu UE, a 

nie na finansowanie priorytetów UE; 

Or. en 

 

 


