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16.11.2016 A8-0302/7 

Poprawka  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. potępia fakt, że strefa euro wciąż 

odczuwa negatywne skutki wysokiego 

poziomu bezrobocia i zbyt niskiej inflacji, 

co jest bezpośrednią konsekwencją 

przyjęcia wspólnej waluty wprowadzającej 

system stałych kursów walutowych w 19 

państwach członkowskich tworzących 

niewystarczająco jednorodną strefę 

walutową; ponadto wyraża ubolewanie w 

związku z faktem, że euro powodowało i 

nadal powoduje zakłócenia równowagi 

bilansu płatniczego, co prowadzi do 

generowania nadmiernych nadwyżek w 

krajach, które ciągle nie zostały ukarane 

przez Komisję; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Poprawka  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1b. uważa, że UGW okazała słabość w 

kontekście światowego kryzysu 

finansowego i gospodarczego, który 

znacznie pogłębił nierównowagę 

wynikającą z wprowadzenia wspólnej 

waluty uważa, że UGW jest słaba 

strukturalnie, ponieważ nie stanowi 

optymalnego obszaru walutowego i przez 

lata doprowadziła do nadmiernego 

zakłócenia równowagi 

makroekonomicznej, zwłaszcza w wielu 

krajach peryferyjnych; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Poprawka  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1c. potępia fakt, że wspólna waluta – 

eliminując opcję absorbowania wstrząsów 

asymetrycznych przez wahania kursów 

walutowych – sprawiła, że jeszcze 

trudniejsze stało się sprostanie kryzysowi, 

co spotęgowało wzrost zakłóceń 

strukturalnych między państwami 

centrum a państwami peryferyjnymi; 

podkreśla potrzebę opracowania 

alternatywnego planu dla 

uporządkowanego i kontrolowanego 

rozwiązania unii walutowej oraz potrzebę 

wprowadzenia w międzyczasie procedury 

opuszczenia unii walutowej dla państw 

członkowskich wyrażających takie 

życzenie w celu zapobieżenia ryzyku, iż 

przedłużający się kryzys może 

doprowadzić do chaotycznego i 

niekontrolowanego rozpadu strefy euro; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Poprawka  10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. potępia fakt, że niekonwencjonalne 

środki polityki pieniężnej podjęte przez 

EBC w następstwie kryzysu nie przyniosły 

zamierzonych skutków, ponieważ 

uzyskana dzięki nim bardzo duża płynność 

na rynku została ograniczona do systemu 

finansowego i wykorzystana przez banki 

do prowadzenia działalności spekulacyjnej 

zamiast finansowania i wspierania 

gospodarki realnej; potępia fakt, że rynek 

papierów wartościowych staje się coraz 

bardziej ryzykowny i coraz mniej 

przejrzysty; ubolewa z powodu faktu, że 

EBC sam jest odpowiedzialny za wzrost 

ryzyka systemowego, rosnące nierówności 

oraz zwiększone ryzyko związane z 

bańkami finansowymi; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Poprawka  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  8a. uważa za konieczne, aby państwa 

członkowskie odzyskały suwerenność 

fiskalną i monetarną w celu prowadzenia 

niezbędnej ekspansywnej polityki 

gospodarczej i realizowania inwestycji 

publicznych wspierających wzrost 

gospodarczy; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Poprawka  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9a. wyraża głębokie ubolewanie w 

związku z projektem unii rynków 

kapitałowych, ponieważ dalsza 

finansjalizacja gospodarki sprawi, że 

system gospodarczy stanie się bardziej 

niestabilny, wzajemnie połączony i 

narażony na ryzyko systemowe oraz na 

nowe kryzysy ze szkodą dla gospodarki 

realnej; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Poprawka  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9b. odrzuca projekt unii bankowej oraz 

jego ukończenie; dotychczasowe kroki 

okazały się błędem instytucji 

europejskich; nadzór okazał się 

nieprecyzyjny i krzywdzący dla niektórych 

państw członkowskich, ponieważ ocenę 

(ocenę jakości aktywów i test warunków 

skrajnych) prowadzono w sposób 

niewłaściwy i zorientowany na duże 

banki, które stanowią zagrożenie dla 

odporności całego rynku; likwidacja – 

wciąż niekompletna, ponieważ jednolity 

fundusz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji nie został 

jeszcze ustanowiony – okazała się 

krzywdząca nawet dla konsumentów, 

czego dowodem są pierwsze przypadki 

zastosowania mechanizmu umorzenia lub 

konwersji długu; wreszcie rozszerzony 

zdecentralizowany system wdrażania 

(EDIS) może okazać się kolejnym 

niepowodzeniem, jeżeli nie zostanie 

poparty gwarancją EBC; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Poprawka  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9c. uważa za niezbędne jak najszybsze 

wdrożenie strukturalnej reformy 

bankowej wprowadzającej wyraźne i 

obowiązkowe oddzielenie działalności 

detalicznej od inwestycyjnej w celu 

zmniejszenia wzajemnych zależności oraz 

ryzyka w sektorze bankowym, a także w 

celu zwiększenia jego odporności; 

ubolewa z powodu wykazywanego przez 

instytucje europejskie braku 

zainteresowania przystąpieniem do takiej 

reformy; uważa ponadto, że niezbędne jest 

wprowadzenie poważnych regulacji w 

sprawie działalności parabankowej; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Poprawka  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  27a. ubolewa, że EBC posunął się za 

daleko w interpretacji swoich uprawnień 

w odniesieniu do roli, jaką odgrywa w 

trojce, i wyraża ubolewanie w związku z 

rolą, jaką EBC odgrywa w ramach 

Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego 

jako nadzorca europejskich banków 

systemowych, gdyż doprowadzi to do 

konfliktu interesów; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Poprawka  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  27b. ubolewa, że od początku kryzysu 

gospodarczego EBC nie osiągnął swojego 

własnego celu, jakim jest stabilność cen; 

zauważa, że EBC nie jest zdolny do 

utrzymania poziomu inflacji blisko 2 %; 

ubolewa nad faktem, że celem zapisanym 

w Traktacie jest osiągnięcie stabilności 

cen, a nie sprzyjanie pełnemu 

zatrudnieniu; 

Or. en 

 

 


