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16.11.2016 A8-0302/7 

Amendamentul  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. regretă faptul că zona euro continuă 

să fie afectată de un nivel ridicat al 

șomajului și de o rată a inflației excesiv 

de scăzută ca o consecință directă a 

adoptării monedei unice, care a impus un 

sistem de rate de schimb fixe la nivelul 

celor 19 state membre, într-o zonă 

monetară în care există prea multe 

diferențe; regretă, de asemenea, faptul că 

moneda euro a generat și generează în 

continuare dezechilibre la nivelul 

balanțelor de plăți, la nivelul unora dintre 

țări înregistrându-se excedente mult prea 

mari, care rămân nesancționate de către 

Comisie; 

Or. en 



 

AM\1109899RO.docx  PE593.649v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

16.11.2016 A8-0302/8 

Amendamentul  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1b. consideră că UEM s-a dovedit a fi 

vulnerabilă în timpul crizei economice și 

financiare mondiale, care a exacerbat 

dezechilibrele nesustenabile create de 

introducerea monedei unice; consideră că 

UEM înregistrează deficiențe structurale 

din cauza faptului că nu este o zonă 

monetară optimă, de-a lungul anilor 

generând dezechilibre macroeconomice 

nesustenabile, în special în cazul mai 

multor țări de la periferia Uniunii; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Amendamentul  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1c. denunță faptul că monedă unică, prin 

eliminarea opțiunii de absorbire a 

șocurilor asimetrice prin fluctuațiile 

cursului de schimb, a îngreunat 

răspunsul la crize, exacerbând totodată 

divergențele structurale dintre țările 

centrale și țările periferice; subliniază că 

este necesar să se pregătească un plan 

alternativ pentru desființarea ordonată și 

controlată a uniunii monetare și, între 

timp, să se prevadă o procedură de 

neparticipare pentru orice stat membru 

care dorește să părăsească uniunea 

monetară, pentru a preveni riscul ca 

prelungirea acestei situații să cauzeze 

dezintegrarea haotică și necontrolată a 

zonei euro; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Amendamentul  10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. denunță faptul că măsurile 

neconvenționale în materie de politică 

monetară lansate de BCE după criză nu 

au avut efectele scontate din cauza 

faptului că lichiditățile uriașe injectate în 

piețe au rămas blocate în sistemul 

financiar și au fost utilizate de către bănci 

în scopuri speculative mai degrabă decât 

pentru finanțarea și sprijinirea economiei 

reale; este preocupat de faptul că piața 

titlurilor de valoare garantate cu active 

devine mai riscantă și mai puțin 

transparentă; regretă faptul că însăși 

BCE este responsabilă pentru un risc 

sistemic mai mare, o creștere a 

inegalităților și un risc în creștere al bulei 

speculative; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Amendamentul  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8a. consideră că statele membre trebuie să 

își redobândească suveranitatea bugetară 

și monetară pentru a urmări politicile 

economice ample necesare și a realiza 

investiții publice în vederea sprijinirii 

creșterii economice; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Amendamentul  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. regretă profund proiectul uniunii 

piețelor de capital, deoarece o 

financiarizare suplimentară ar face ca 

sistemul economic să devină mai fragil, 

interconectat și mai expus riscurilor 

sistemice și unor noi crize, în detrimentul 

economiei reale; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Amendamentul  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9b. respinge proiectul uniunii bancare și 

finalizarea acesteia; măsurile luate până 

în prezent au demonstrat eșecul 

instituțiilor UE; monitorizarea s-a dovedit 

inexactă și punitivă pentru unele state 

membre, având în vedere că exercițiile de 

evaluare (evaluarea calității activelor și 

testele de rezistență) nu sunt precise și 

reflectă distorsionat situația băncilor 

mari, ceea ce reprezintă o amenințare 

pentru reziliența întregii piețe; rezoluția, 

care este în continuare incompletă, având 

în vedere că Fondul unic de rezoluție nu a 

fost încă creat, s-a dovedit punitivă și față 

de consumatori, astfel cum arată primele 

aplicări ale mecanismului de implicare a 

sectorului privat; în plus, sistem european 

de asigurare a depozitelor (EDIS) riscă să 

fie un nou eșec dacă nu primește sprijinul 

unei garanții publice din partea BCE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Amendamentul  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9c. consideră că este necesar ca reforma 

structurală bancară să fie pusă în 

aplicare în cel mai scurt timp și că trebuie 

să se realizeze o separare clară și 

obligatorie între activitățile de retail și 

cele de investiții, pentru a reduce 

interdependențele și riscurile din sectorul 

bancar și pentru a îmbunătăți reziliența 

acestuia; regretă lipsa de interes arătată 

de instituțiile europene pentru 

organizarea unei astfel de reforme; 

consideră, în plus, că trebuie să se 

elaboreze un set important de reguli cu 

privire la activitatea de creditare 

desfășurată de instituții financiare 

nebancare; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Amendamentul  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  27a. regretă faptul că BCE a mers prea 

departe cu interpretarea mandatului său 

în ceea ce privește rolul în troica și 

regretă rolul jucat de BCE în cadrul MUS 

în calitate de organism de monitorizare 

sistemică a băncilor europene, având în 

vedere că aceasta va conduce la conflicte 

de interese; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Amendamentul  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  27b. regretă faptul că BCE nu și-a 

îndeplinit propriile obiective în materie de 

stabilitate a prețurilor de la începutul 

crizei economice; ia act de faptul că BCE 

nu are capacitatea de a menține nivelul 

inflației aproape de 2%; regretă faptul că 

obiectivul înscris în tratatul său este de a 

urmări stabilitatea prețurilor, și nu 

promovarea ocupării depline a forței de 

muncă; 

Or. en 

 

 


