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16.11.2016 A8-0302/7 

Pakeitimas 7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. piktinasi tuo, kad euro zonai vis dar 

būdingas aukštas nedarbo lygis ir 

pernelyg maža infliacija, ir mano, kad tai 

yra tiesioginė bendros valiutos įvedimo 

pasekmė, nes 19 valstybių narių 

apimančioje, labai dideliais skirtumais 

pasižyminčioje valiutos erdvėje buvo 

nustatyta fiksuotų valiutos kursų sistema; 

taip pat apgailestauja dėl to, kad dėl euro 

kai kuriose valstybėse susidarė (ir toliau 

formuojasi) mokėjimų balanso 

disbalansas ir pernelyg didelis perteklius, 

tačiau Komisija jų ir toliau nebaudžia; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Pakeitimas 8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 1b. mano, kad per ekonomikos ir finansų 

krizę EPS pasirodė esanti pažeidžiama, o 

tai dar labiau padidino netoleruotiną 

disbalansą, kurį sukėlė bendros valiutos 

įvedimas; mano, kad EPS turi 

struktūrinių trūkumų, susijusių su tuo, 

kad tai nėra optimali valiutos erdvė ir kad 

per daugelį metų dėl jos susidarė netvarus 

makroekonominis disbalansas, visų pirma 

daugelyje pakraščio valstybių; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Pakeitimas 9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 1c. piktinasi tuo, kad bendra valiuta 

panaikino galimybę švelninti asimetrinius 

sukrėtimus pasitelkiant valiutų kurso 

svyravimus, tapo sunkiau reaguoti į 

krizes, o kartu padidėjo struktūrinių 

skirtumų tarp pagrindinių ir pakraščiuose 

esančių valstybių; pabrėžia, kad reikia 

parengti alternatyvų tvarkingo ir 

kontroliuojamo pasitraukimo iš pinigų 

sąjungos planą, o kol jo nėra – numatyti 

atsisakymo dalyvauti procedūrą bet kuriai 

valstybei narei, pageidaujančiai išeiti iš 

pinigų sąjungos, kad būtų išvengta 

rizikos, jog tokia pernelyg užsitęsusi 

padėtis sukels chaotišką ir 

nekontroliuojamą euro zonos skilimą; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Pakeitimas 10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. piktinasi tuo, kad ECB taikomos 

netradicinės pinigų politikos priemonės 

praėjus krizei nedavė numatyto poveikio, 

nes didžiulis rinkoms suteiktas likvidumas 

liko užblokuotas finansų sistemoje ir 

bankų buvo naudojamas spekuliavimo 

tikslais, o ne realiajai ekonomikai 

finansuoti ir remti; yra susirūpinęs dėl to, 

kad turtu užtikrintų vertybinių popierių 

rinka tampa vis rizikingesnė ir mažiau 

skaidri; apgailestauja, kad pats ECB yra 

atsakingas už didesnę sisteminę riziką, 

nelygybės padidėjimą ir didėjančią 

ekonomikos burbulų riziką; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Pakeitimas 11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 8a. mano, kad valstybėms narėms būtina 

susigrąžinti biudžetinį ir monetarinį 

suverenumą, kad jos galėtų vykdyti būtiną 

ekspansyvią ekonomikos politiką ir 

vykdyti ekonomikos augimą skatinančias 

viešąsias investicijas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Pakeitimas 12 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. labai apgailestauja dėl to, kad 

vykdomas kapitalo rinkų sąjungos 

projektas, nes dar labiau padidinus 

finansų rinkų vaidmenį ekonomikoje 

sistema taps pažeidžiamesnė, labiau 

susieta tarpusavyje, patirs sisteminę ir 

naujų krizių riziką ir bus padaryta žala 

realiajai ekonomikai; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Pakeitimas 13 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9b. laiko bankų sistemos projektą 

netinkamu ir ragina jo netęsti; šioje 

srityje jau atlikti veiksmai parodė, kad ES 

institucijos veikia netinkamai; priežiūra 

pasirodė esanti netiksli ir kai kurioms 

valstybėms narėms taikoma kaip 

baudžiamoji priemonė turint omenyje tai, 

kad atliekami vertinimai (turto kokybės 

patikrinimai ir bandymai 

nepalankiausiomis sąlygomis) yra 

netikslūs ir kelia grėsmę visos rinkos 

atsparumui; netgi pertvarkymas (jo 

mechanizmas yra nebaigtas, nes nebaigtas 

kurti Bendras pertvarkymo fondas) 

pasirodė esanti baudžiamoji priemonė 

vartotojams, kaip parodė pirmieji 

prašymai taikyti gelbėjimo privačiomis 

lėšomis mechanizmą; galiausiai Europos 

indėlių garantijų sistema (EIGS) taip pat 

rizikuoja patirti nesėkmę, nebent jai būtų 

taikoma viešoji ECB garantija; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Pakeitimas 14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9c. mano, kad būtina kuo greičiau 

įgyvendinti bankų struktūrinę reformą, 

t. y. aiškiai ir privaloma tvarka atskirti 

mažmeninę ir investavimo veiklą, kad 

būtų sumažinta bankų sektoriaus 

tarpusavio priklausomybė ir rizika ir kad 

būtų padidintas jo atsparumas; 

apgailestauja, kad Europos institucijos 

nėra pakankamai suinteresuotos vykdyti 

tokią reformą; be to, mano, kad būtina 

parengti rimtas šešėlinės bankininkystės 

taisykles; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Pakeitimas 15 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 27a. apgailestauja, kad ECB nuėjo per 

toli interpretuodamas savo įgaliojimus ir 

vaidmenį trejete, ir smerkia ECB, kaip 

Europos sisteminės bankų priežiūros 

organo, vaidmenį Bendrame priežiūros 

mechanizme, nes dėl to kils interesų 

konfliktų; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Pakeitimas 16 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 27b. apgailestauja, kad nuo ekonomikos 

krizės pradžios ECB nepasiekė savo paties 

kainų stabilumo tikslo; pažymi, kad ECB 

nepajėgus palaikyti artimos 2 proc. lygiui 

infliacijos; apgailestauja dėl to, kad jo 

Sutartyje įtvirtintas tikslas yra siekti kainų 

stabilumo, o ne skatinti visišką užimtumą; 

Or. en 

 

 


