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Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 

2017/2124(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet påminner om att 

enligt Eurostat var den genomsnittliga 

inflationen i euroområdet endast 0,2 % 

under 2016, medan inflationen exklusive 

energipriser uppgick till 0,9 %. Parlamentet 

noterar dessutom, såsom anges i ECB:s 

årsrapport för 2016, att det under 2006 

fortsatt saknades en övertygande 

uppåtriktad trend i underliggande 

inflationen. 

7. Europaparlamentet påminner om att 

enligt Eurostat var den genomsnittliga 

inflationen i euroområdet endast 0,2 % 

under 2016, medan inflationen exklusive 

energipriser uppgick till 0,9 %. Parlamentet 

noterar dessutom, såsom anges i ECB:s 

årsrapport för 2016, att det under 2006 

fortsatt saknades en övertygande 

uppåtriktad trend i underliggande 

inflationen. Parlamentet understryker att 

den gemensamma valutan och dess 

struktur är den viktigaste faktorn bakom 

den låga inflationstakt som för 

närvarande råder i euroområdets 

medlemsstater. 

Or. en 
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Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 

2017/2124(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet noterar att BNP-

tillväxten i euroområdet har varit stabil 

men måttlig, även om den är gynnsam 

jämfört med tidigare år och följer en stadig 

bana och uppgick till 2 % för 2015 och 1,8 

% för 2016. Parlamentet konstaterar att 

kommissionens ekonomiska höstprognos 

2017 förutspår en BNP-tillväxt på 2,2 % år 

2017 och 2,3 % år 2018. 

14. Europaparlamentet noterar att BNP-

tillväxten i euroområdet har varit stabil 

men måttlig, även om den är gynnsam 

jämfört med tidigare år och följer en stadig 

bana och uppgick till 2 % för 2015 och 1,8 

% för 2016. Parlamentet konstaterar att 

kommissionens ekonomiska höstprognos 

2017 förutspår en BNP-tillväxt på 2,2 % år 

2017 och 2,3 % år 2018. Parlamentet 

understryker att BNP-tillväxten i 

medlemsstaterna utanför euroområdet 

har varit betydligt bättre än i de 

medlemsstater som har infört den 

gemensamma valutan. 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Ändringsförslag  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 

2017/2124(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser, såsom 

ECB:s ordförande påpekat, att 

penningpolitiken inte är tillräcklig för att 

stötta den ekonomiska återhämtningen, och 

att den inte heller kan bidra till att lösa 

strukturproblemen i den europeiska 

ekonomin, såvida den inte kompletteras av 

noggrant utformade, socialt balanserade 

och rättvisa långsiktiga tillväxt- och 

konkurrenskraftshöjande åtgärder på 

medlemsstatsnivå, i kombination med en 

sund finanspolitik inom ramen för 

stabilitets- och tillväxtpakten. Parlamentet 

håller dessutom med ECB om att det är 

nödvändigt att fördjupa EMU:s 

institutionella struktur för att underlätta 

ovannämnda reformer och göra 

euroområdet mer motståndskraftigt mot 

makroekonomiska chocker. 

18. Europaparlamentet anser att 

penningpolitiken inte är tillräcklig för att 

stötta den ekonomiska återhämtningen, och 

att den inte heller kan bidra till att lösa 

strukturproblemen i den europeiska 

ekonomin, såvida den inte kompletteras av 

noggrant utformade, socialt balanserade 

och rättvisa långsiktiga tillväxthöjande 

åtgärder på medlemsstatsnivå. 

Or. en 
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Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 
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Betänkande A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 

2017/2124(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att även 

om M1 ökade med 8,8 % under 2016 

fortsätter M3 att växa med endast 5 % per 

år, vilket visar att den penningpolitiska 

transmissionen inte är helt verkningsfull 

och tyder på monetära anomalier liksom på 

otillräckligt kreditutbud. Parlamentet vill 

därför att kapitalmarknadsunionen snart 

ska sättas i verket, eftersom den skulle 

kunna erbjuda ett alternativt sätt att 

finansiera ekonomin under bankkriser. 

22. Europaparlamentet påpekar att även 

om M1 ökade med 8,8 % under 2016 

fortsätter M3 att växa med endast 5 % per 

år, vilket visar att den penningpolitiska 

transmissionen inte är helt verkningsfull 

och tyder på monetära anomalier liksom på 

otillräckligt kreditutbud. 

Or. en 
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Betänkande A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 

2017/2124(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 40 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet noterar att 

högnivågruppen om egna medel har 

fastställt att ECB:s slagskattsvinster 

(seigniorage) kan vara en möjlighet till 

nya egna medel för EU:s budget. 

Parlamentet betonar att en omvandling av 

dessa vinster till EU:s egna medel skulle 

kräva en ändring av ECBS och ECB:s 

stadga, liksom anpassningar för att 

tillgodose den särskilda situationen för 

medlemsstater utanför euroområdet. 

40. Europaparlamentet anser att ECB:s 

slagskattevinster (seigniorage) bör 

användas för att minska medlemsstaternas 

nationella bidrag till EU-budgeten istället 

för att finansiera EU-prioriteringar.  

Or. en 

 

 


