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31.1.2018 A8-0383/1 

Módosítás  1 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Lola Sánchez Caldentey, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. a monetáris politikai transzmissziós 

csatornák jelenlegi elégtelenségére 

tekintettel úgy véli, hogy az EKB-nak 

biztosítania kell az árstabilitást, ami az 

EKB Kormányzótanácsának 

meghatározása szerint akkor teljesül, ha az 

inflációs ráta megközelíti a 2 %-ot, de 

alatta marad; úgy véli, hogy az EKB-nak 

gondosan értékelnie kell politikájának 

előnyeit és mellékhatásait, különös 

tekintettel a defláció elleni jövőben 

tervezett lépésekre; úgy véli, hogy a 

pénzügyi piacokon a biztonság és a 

bizalom megteremtése érdekében az EKB-

nak arra kell összpontosítania, hogy 

monetáris politikai intézkedéseiről világos 

és tömör tájékoztatást adjon; 

11. a monetáris politikai transzmissziós 

csatornák jelenlegi elégtelenségére 

tekintettel úgy véli, hogy az EKB-nak 

biztosítania kell az árstabilitást, ami az 

EKB Kormányzótanácsának 

meghatározása szerint akkor teljesül, ha az 

inflációs ráta megközelíti a 2 %-ot, de 

alatta marad; úgy véli, hogy az EKB-nak 

gondosan értékelnie kell politikájának 

előnyeit és mellékhatásait, különös 

tekintettel a defláció elleni jövőben 

tervezett lépésekre; új monetáris politikai 

célkitűzésnek tekinti a nominális GDP-vel 

kapcsolatos cél elfogadását; úgy véli, 

hogy a pénzügyi piacokon a biztonság és a 

bizalom megteremtése érdekében az EKB-

nak arra kell összpontosítania, hogy 

monetáris politikai intézkedéseiről világos 

és tömör tájékoztatást adjon;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Módosítás  2 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. sajnálja, hogy bár a 

munkanélküliség 2015 decembere és 2016 

decembere között 10,5 %-ról 9,6 %-ra 

csökkent, számos euróövezeti ország 

továbbra is nagy munkanélküliségtől 

szenved, és az aggregált kereslet az 

euróövezetben továbbra is alacsony, 

tekintettel arra is, hogy az EU-n belül 

fennálló egyenlőtlenség káros hatással 

lehet az erős és inkluzív gazdasági 

fejlődésre; felszólít ezért olyan politikák 

végrehajtására, amelyek fokozzák a 

termelékenységet, és minőségi 

munkahelyek létrehozását és a bérek 

növelését megkönnyítő készségekre 

összpontosítanak; 

19. sajnálja, hogy bár a 

munkanélküliség 2015 decembere és 2016 

decembere között 10,5 %-ról 9,6 %-ra 

csökkent, számos euróövezeti ország 

továbbra is nagy munkanélküliségtől 

szenved, és az aggregált kereslet az 

euróövezetben továbbra is alacsony, 

tekintettel arra is, hogy az EU-n belül 

fennálló egyenlőtlenség káros hatással 

lehet az erős és inkluzív gazdasági 

fejlődésre; felszólít ezért olyan politikák 

végrehajtására, amelyek fokozzák a 

termelékenységet, és minőségi 

munkahelyek létrehozását és a bérek 

növelését megkönnyítő készségekre 

összpontosítanak; kéri az EKB-t, hogy 

vizsgálja meg a kamatláb-politikán és a 

kötvényvásárlásokon túlmutató, arra 

irányuló szakpolitikai lehetőségeket, hogy 

a pénzeszközöket vagy hiteleket 

hatékonyan a reálgazdaság felé tereljék; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Módosítás  3 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. elismeri, hogy bár a jelenlegi 

alacsony kamatokra irányuló politika 

ideiglenesen pozitív hatással van a 

nemteljesítő hitelek arányára, az azokkal 

kapcsolatos kockázatokat strukturális 

módon kellene hatékonyan kezelni; 

megjegyzi, hogy az EKB és az egységes 

felügyeleti mechanizmus erőfeszítéseket 

tesz az euróövezetbeli bankok felügyelete 

és támogatása érdekében a nemteljesítő 

hiteleknek való kitettségük csökkentése 

érdekében, és az EKB 2017 márciusában 

iránymutatást tett közzé a bankok számára 

a nemteljesítő hitelek kezelésére 

vonatkozóan, valamint egyes bankokkal 

kapcsolatban is külön lépéseket tesz, 

továbbá hogy a 2017. július 11-i ECOFIN 

Tanács cselekvési tervet fogadott el a 

Parlament 1. szintű jogalkotási 

hatáskörének sérelme nélkül; rámutat, hogy 

a Tanács cselekvési tervének végrehajtása 

érdekében a bankoknak, a felügyeleteknek, 

a szabályozóknak és a nemzeti 

hatóságoknak közös erőfeszítéseket kell 

tenniük; széles körű, módszertani 

szempontból helytálló és megbízható 

stressztesztek elvégzésére szólít fel; az 

ingatlanpiacok alakulásának gondos 

figyelemmel kísérését ajánlja; úgy véli, 

hogy minden további intézkedésnek teljes 

mértékben tiszteletben kell tartania az 

27. elismeri, hogy bár a jelenlegi 

alacsony kamatokra irányuló politika 

ideiglenesen pozitív hatással van a 

nemteljesítő hitelek arányára, az azokkal 

kapcsolatos kockázatokat strukturális 

módon kellene hatékonyan kezelni; 

megjegyzi, hogy az EKB és az egységes 

felügyeleti mechanizmus erőfeszítéseket 

tesz az euróövezetbeli bankok felügyelete 

és támogatása érdekében a nemteljesítő 

hiteleknek való kitettségük csökkentése 

érdekében, és az EKB 2017 márciusában 

iránymutatást tett közzé a bankok számára 

a nemteljesítő hitelek kezelésére 

vonatkozóan, valamint egyes bankokkal 

kapcsolatban is külön lépéseket tesz, 

továbbá hogy a 2017. július 11-i ECOFIN 

Tanács cselekvési tervet fogadott el a 

Parlament 1. szintű jogalkotási 

hatáskörének sérelme nélkül; sajnálja, 

hogy számos tagállamban a 

bankrendszerükben lévő nemteljesítő 

hitelek csökkentésére irányuló 

erőfeszítések a lakhatáshoz való alapvető 

jog elleni támadást eredményeztek, hiszen 

több ezer alacsony jövedelmű család a 

bankhitelek miatt elvesztette otthonát, 

vagy az attól való félelemben él; rámutat, 

hogy a Tanács cselekvési tervének 

végrehajtása érdekében a bankoknak, a 

felügyeleteknek, a szabályozóknak és a 
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Európai Parlament előjogait; nemzeti hatóságoknak közös 

erőfeszítéseket kell tenniük; széles körű, 

módszertani szempontból helytálló és 

megbízható stressztesztek elvégzésére 

szólít fel; az ingatlanpiacok alakulásának 

gondos figyelemmel kísérését ajánlja; úgy 

véli, hogy minden további intézkedésnek 

teljes mértékben tiszteletben kell tartania 

az Európai Parlament előjogait;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Módosítás  4 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. kéri az EKB-t, hogy biztosítsa, 

hogy a belső ellenőrző bizottsága független 

tagokból álljon; sürgeti az EKB-t, hogy az 

összeférhetetlenségek megelőzése 

érdekében tegye közzé Igazgatótanácsa 

tagjainak érdekeltségi nyilatkozatait; 

sürgeti az EKB-t, hogy biztosítsa, hogy 

etikai bizottságát ne az EKB egyik volt 

elnöke vagy az Igazgatótanács egyik volt 

tagja vezesse, sem pedig olyan személy, 

aki összeférhetetlen; felhívja az EKB 

Igazgatótanácsát, hogy kövesse az uniós 

személyzeti szabályzatot és magatartási 

kódexet a megbízatás lejárta utáni két éves 

szakmai visszavonulási időszak 

tekintetében; hangsúlyozza, hogy az EKB 

igazgatósági tagjai nem lehetnek egyszerre 

olyan fórumok vagy más szervezetek 

tagjai, amelyekben az EKB által felügyelt 

bankok igazgatósági tagjai is részt vesznek; 

44. kéri az EKB-t, hogy biztosítsa, 

hogy a belső ellenőrző bizottsága független 

tagokból álljon; sürgeti az EKB-t, hogy az 

összeférhetetlenségek megelőzése 

érdekében tegye közzé Igazgatótanácsa 

tagjainak érdekeltségi nyilatkozatait; 

sürgeti az EKB-t, hogy biztosítsa, hogy 

etikai bizottságát ne az EKB egyik volt 

elnöke vagy az Igazgatótanács egyik volt 

tagja vezesse, sem pedig olyan személy, 

aki összeférhetetlen; felhívja az EKB 

Igazgatótanácsát, hogy kövesse az uniós 

személyzeti szabályzatot és magatartási 

kódexet a megbízatás lejárta utáni két éves 

szakmai visszavonulási időszak 

tekintetében; hangsúlyozza, hogy az EKB 

igazgatósági tagjai nem lehetnek egyszerre 

olyan fórumok vagy más szervezetek 

tagjai, amelyekben az EKB által felügyelt 

bankok igazgatósági tagjai is részt vesznek; 

felhívja az EKB elnökét, hogy kövesse az 

európai ombudsman ajánlását és 

függessze fel a tagságát 30-ak 

csoportjában, ezzel is erősítve az EKB 

függetlenségét; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Módosítás  5 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. felhívja az EKB-t, hogy fogadjon el 

egy egyértelmű és nyilvános politikát a 

visszaélések bejelentésével kapcsolatban; 

45. felhívja az EKB-t, hogy a 

Bizottság, a Parlament és az európai 

ombudsman jelentései, valamint az ENSZ 

Korrupció elleni egyezménye alapján 
fogadjon el egy egyértelmű és nyilvános 

politikát a visszaélések bejelentésével 

kapcsolatban;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Módosítás  6 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  46a. elítéli az EKB spekulatív 

magatartását a görög kötvények ügyében 

(értékpapírpiaci programok és nettó 

pénzügyi eszközökről született 

megállapodások), amelyekre nem terjedt 

ki a 2012-es megszorítási csomag, és 

amelyek így csaknem 6,2 milliárd euró 

profitot eredményeztek az eurórendszer 

számára, további pénzügyi nyomást és 

szenvedést okozva a görög nép számára; 

felszólítja az eurórendszert, hogy e 

profitot feltétel nélkül juttassa vissza 

Görögországnak annak érdekében, hogy a 

görög kormány csökkenteni tudja a 

fenntarthatatlanul magas elsődleges 

többletet, amint arról a következő 36 évre 

szóló 3. makrogazdasági kiigazítási 

program keretében megállapodtak; úgy 

véli, hogy a profit visszaadásából és a 

kötvények vissza nem fizetéséből származó 

pénzügyi forrásokat a személyi 

jövedelemadóhoz kapcsolódó adóhitelek 

és a nyugdíjak csökkentésével járó 2018 

utáni megszorító intézkedések eltörlésére, 

valamint a munkavállalókat, a 

mezőgazdasági termelőket és az alacsony 

jövedelemmel rendelkező önálló 

vállalkozókat terhelő rendkívüli adóterhek 

mérséklésére kell felhasználni;  

Or. en 
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