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16.11.2016 A8-0302/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. obsoja, da je na euroobmočju še vedno 

visoka stopnja brezposelnosti in pretirano 

nizka inflacija, kar je neposredna 

posledica sprejetja enotne valute, s čimer 

je bil v 19 državah članicah v valutnem 

območju s preveč razlikami uveden 

nespremenljiv devizni tečaj; poleg tega 

obžaluje, da je evro ustvaril in še naprej 

ustvarja plačilno neravnovesje s 

pretiranimi presežki v državah, ki jih 

Komisija zaradi tega nikoli ne kaznuje; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1b. meni, da se je med svetovno 

gospodarsko in finančno krizo pokazala 

ranljivost ekonomske in monetarne unije, 

saj je kriza poglobila nevzdržna 

neravnotežja, ki so nastala z uvedbo 

enotne valute; meni, da ima ekonomska in 

monetarna unija strukturne 

pomanjkljivosti, ker ne gre za optimalno 

valutno območje in ker je z leti nastalo 

nevzdržno makroekonomsko neravnotežje, 

zlasti v več obrobnih državah; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1c. obžaluje, da se je z enotno valuto, 

zaradi katere je nesimetrične pretrese 

nemogoče blažiti z nihanjem deviznih 

tečajev, veliko težje odzvati na krize in da 

se hkrati povečujejo strukturne razlike 

med osrednjimi in obrobnimi državami; 

poudarja, da je treba poiskati alternativni 

načrt za pravilno in nadzorovano 

razpustitev monetarne unije, medtem pa 

uvesti postopek za izstop za države članice, 

ki želijo izstopiti iz monetarne unije, in 

tako preprečiti tveganje, da bi podaljšanje 

teh razmer privedlo do kaotičnega in 

nenadzorovanega razpada euroobmočja; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. obsoja, da nekonvencionalni ukrepi 

monetarne politike, ki jih je ECB začela 

izvajati po krizi, niso imeli predvidenih 

učinkov, ker je obsežna injekcija 

likvidnosti za trge ostala v finančnem 

sistemu in so jo banke uporabile za 

špekulativne namene, namesto da bi z njo 

financirale in podpirale realno 

gospodarstvo; je zaskrbljen, da je trg 

finančnih instrumentov, zavarovanih s 

premoženjem, čedalje bolj tvegan in manj 

pregleden; obžaluje, da je sama ECB 

odgovorna za večje sistemsko tveganje, 

povečanje neenakosti in čedalje večje 

tveganje za nastanek balonov; 

Or. en 



 

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

SL Združena v različnosti SL 

 

16.11.2016 A8-0302/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  8a. meni, da morajo države članice 

ponovno vzpostaviti fiskalno in 

monetarno suverenost, da bodo lahko 

izvajale potrebne ekspanzivne ekonomske 

politike in javne naložbe, s katerimi bodo 

podpirale gospodarsko rast; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Predlog spremembe  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9a. globoko obžaluje projekt unije 

kapitalskih trgov, saj bi gospodarski 

sistem zaradi nadaljnje financializacije 

postal nestabilnejši, bolj medsebojno 

povezan ter bolj izpostavljen sistemskim 

tveganjem in novim krizam, kar bi 

škodovalo realnemu sektorju; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Predlog spremembe  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9b. zavrača projekt bančne unije in njeno 

dokončanje; dosedanje prizadevanje 

dokazuje neuspešnost institucij EU; 

nadzor se je izkazal za nenatančnega in 

škodljivega za nekatere države članice, saj 

so ocene (pregled kakovosti sredstev in 

stresni testi) nenatančne in izkrivljene v 

prid velikim bankam, ki ogrožajo 

odpornost celotnega trga; uporaba 

mehanizma reševanja z zasebnimi sredstvi 

je pokazala, da je reševanje, ki poleg tega 

še ni dokončano, saj enotni sklad za 

reševanje še ni vzpostavljen, škodljivo celo 

za potrošnike; zato bi lahko bil evropski 

sistem jamstva za vloge tudi v prihodnje 

neuspešen, če ga ECB ne bo podprla z 

javnim jamstvom; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

16.11.2016 A8-0302/14 

Predlog spremembe  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9c. meni, da je treba čim prej začeti 

izvajati strukturno bančno reformo, pri 

čemer morajo biti dejavnosti poslovanja z 

neprofesionalnimi strankami in naložbene 

dejavnosti jasno in obvezno ločene, da se 

zmanjšajo medsebojna odvisnost in 

tveganja v bančnem sektorju ter poveča 

njegova odpornost; obžaluje pomanjkanje 

interesa evropskih institucij za 

nadaljevanje takšne reforme; poleg tega 

meni, da je treba opredeliti stroga pravila 

v zvezi z bančnim sistemom v senci; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Predlog spremembe  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  27a. obžaluje, da je šla ECB predaleč pri 

razlagi svojega mandata pri vlogi v trojki, 

in tudi njeno vlogo organa za sistemski 

nadzor nad bankami, ki jo je imela v 

okviru enotnega mehanizma nadzora, saj 

bo to privedlo do navzkrižja interesov; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Predlog spremembe  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  27b. obžaluje, da ECB od začetka 

gospodarske krize ni uspelo doseči cilja o 

stabilnosti cen; ugotavlja, da ni sposobna 

ohraniti ravni inflacije na ravni pribl. 2 

odstotkov; obžaluje, da je v Pogodbi 

namesto spodbujanja polne zaposlenosti 

zapisan cilj o stabilnosti cen; 

Or. en 

 

 


