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16.11.2016 A8-0302/7 

Изменение  7 

Марко Вали, Марко Дзани, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. осъжда факта, че еврозоната 

продължава да страда от високо 

равнище на безработица и прекомерно 

ниска инфлация, което се дължи 

пряко на приемането на единната 

валута, която наложи на 19 държави 

членки режим на фиксирани валутни 

курсове във валутна зона с твърде 

много различия; освен това изразява 

съжаление, че еврото създаде и 

продължава да създава нарушения в 

платежния баланс, като генерира 

прекомерни излишъци в държави, на 

които Комисията продължава да не 

налага санкции; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Изменение  8 

Марко Вали, Марко Дзани, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1б. счита, че ИПС доказа своята 

уязвимост по време на световната 

икономическа и финансова криза, 

която задълбочи неустойчивите 

дисбаланси, породени от 

въвеждането на единната валута; 

счита, че ИПС страда от 

структурни недостатъци, което се 

дължи на факта, че валутната зона 

не е оптимална и в течение на 

годините е предизвикала неустойчиви 

макроикономически дисбаланси, най-

вече за множество периферни 

държави; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Изменение  9 

Марко Вали, Марко Дзани, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1в. осъжда факта, че единната 

валута, като премахва 

възможността за смекчаване на 

асиметричните сътресения чрез 

колебания на валутните курсове, 

затруднява реакцията при кризи, 

като същевременно изостря 

увеличаването на структурните 

различия между централните и 

периферните държави; подчертава 

необходимостта да се подготви 

алтернативен план за плавно и 

контролирано разпадане на паричния 

съюз и междувременно да се предвиди  

процедура с възможност за отказ от 

участие за всяка държава членка, 

която желае да се оттегли от 

паричния съюз, така че да се избегне 

опасността продължаването на това 

положение да предизвика хаотично и 

неконтролирано разпадане на 

еврозоната; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Изменение  10 

Марко Вали, Марко Дзани, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. осъжда факта, че 

неконвенционалните мерки на 

паричната политика, предприети от 

ЕЦБ след кризата, не оказаха 

предварително обявеното 

въздействие, тъй като  огромната 

ликвидност, с която бяха залети 

пазарите, остана неподвижна в 

рамките на финансовата система и 

беше използвана от банките за 

започването на спекулативни 

дейности вместо за финансиране и 

подпомагане на реалната икономика; 

изразява загриженост, че пазарът на 

обезпечени с активи ценни книжа 

става все по-рисков и по-малко 

прозрачен; изразява съжаление, че 

именно ЕЦБ е отговорна за 

повишения системен риск, 

увеличаването на неравенството и 

значителния риск от спекулативни 

балони; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Изменение  11 

Марко Вали, Марко Дзани, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  8a. счита, че е необходимо държавите 

членки да възвърнат своя данъчен и 

паричен суверенитет, за да 

провеждат необходимите 

експанзионистични икономически 

политики и да осъществяват 

публични инвестиции в подкрепа на 

икономическия растеж; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Изменение  12 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9a. изразява дълбоко съжаление 

относно проекта за съюз на 

капиталовите пазари, тъй като по-

нататъшната финансиализация ще 

направи икономическата система по-

крехка, по-взаимосвързана и в по-

голяма степен изложена на системни 

рискове и нови кризи в ущърб на 

реалната икономика; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Изменение  13 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Report A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9б. отхвърля проекта за банковия 

съюз и неговото завършване; 

направените досега стъпки показват 

неуспеха на европейските 

институции; надзорът се оказа 

неточен и в ущърб за някои държави 

членки, тъй като извършените 

оценки (анализ на качеството на 

активите и стрес тестове) са 

неточни и изопачени в полза на 

големите банки, което представлява 

заплаха за устойчивостта на целия 

пазар;  преструктурирането – което 

все още е непълно, тъй като 

Единният фонд за преструктуриране 

все още не е създаден – се оказва дори в 

ущърб на потребителите, както 

стана видно при първите прилагания 

на механизма за рекапитализиране 

чрез вътрешни източници; в крайна 

сметка съществува опасност 

европейската схема за застраховане 

на депозитите също да претърпи 

провал, ако не е придружена от 

публична гаранция на ЕЦБ; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Изменение  14 

Марко Вали, Марко Дзани, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9в. счита, че в банковия сектор е 

необходимо да се проведат възможно 

най-бързо структурни реформи при 

ясно и задължително разграничаване 

на дейностите по банкиране на 

дребно от инвестиционните 

дейности с цел намаляване на 

взаимозависимостта и рисковете в 

банковия сектор и повишаване на 

неговата устойчивост; изразява 

съжаление по повод на липсата на 

интерес от страна на европейските 

институции за осъществяване на 

такава реформа; освен това счита, че 

е необходимо изготвянето на набор 

от строги разпоредби по отношение 

на банкирането в сянка; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Изменение  15 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  27a. изразява съжаление по повод на 

факта, че ЕЦБ е отишла прекалено 

далеч при тълкуването на своя 

мандат по отношение на ролята си в 

тройката, и изразява съжаление 

относно ролята на ЕЦБ в рамките на 

единния надзорен механизъм като 

орган, упражняващ контрол над 

системните европейски банки, тъй 

като това ще доведе до конфликти на 

интереси; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Изменение  16 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  27б. изразява съжаление по повод на 

факта, че от началото на 

икономическата криза ЕЦБ не успя да 

постигне своята цел по отношение на 

ценовата стабилност; отбелязва, че 

ЕЦБ не е в състояние да поддържа 

равнището на инфлация в рамките на 

близо 2%; изразява съжаление по 

повод на факта, че целта, заложена в 

Договора, е постигане на ценова 

стабилност вместо насърчаване на 

пълна заетост; 

Or. en 

 

 


