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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

31.1.2018 A8-0383/7 

Módosítás  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. egyetért az EKB-val abban, hogy 

tagállami szinten is a Stabilitási és 

Növekedési Paktum teljes körű tiszteletben 

tartásán alapuló és többek között beépített 

rugalmassággal is rendelkező határozott 

és növekedésbarát nemzeti adópolitikák 

kiegyensúlyozott keverékére van szükség a 

jelenlegi ciklikus fellendülés tartós, 

fenntartható és robusztus, hosszú távú 

strukturális gazdasági fejlődéssé való 

átfordításához; 

10. sajnálja, hogy az EKB szerepet 

játszott a Stabilitási és Növekedési Paktum 

teljes körű tiszteletben tartásán alapuló 

káros megszorító politikák, valamint a 

társadalmilag kiegyensúlyozatlan 

neoliberális strukturális reformok 

támogatásában, amelyek célja a gyengébb 

gazdaságok külső versenyképességének a 

bérek belső leértékelése révén történő 

helyreállítása, ami a recesszió 

elmélyülését, valamint a szegénység és a 

munkanélküliség növekedését okozta, 

továbbá magasabb GDP-arányos 

adósságrátát eredményezett; rámutat, 

hogy a jelenlegi gyenge ciklikus 

fellendülés tartós, fenntartható és 

robusztus, hosszú távú strukturális 

gazdasági fejlődéssé való átfordításához 

sürgősen növelni kell az állami 

beruházásokat tagállami szinten, 

különösen azokban az országokban, 

amelyek kisebb fiskális mozgástérrel 

rendelkeznek;  e tekintetben emlékeztet 

arra, hogy az állami beruházások, 

különösen a kutatás és fejlesztés, az 

oktatás, a szociális biztonság, az 

egészségügy területén rövid távon növelik 

az összkeresletet, és emellett hosszú távon 

is nagyobb megtérülést eredményeznek, 

miáltal csökken a GDP-arányos 

államadósság, hiszen a nevező növekszik; 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Módosítás  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD 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, 

valamint a teljes és a maginflációs 

célkitűzések elérésének ismételt kudarcára 
tekintettel úgy véli, hogy az EKB-nak laza 

politikát kell folytatnia az árstabilitás 

eléréséig, ami az EKB 

Kormányzótanácsának meghatározása 

szerint akkor teljesül, ha az inflációs ráta 

megközelíti a 2 %-ot, de alatta marad, és a 

gazdaság visszatér a teljes 

foglalkoztatáshoz; úgy véli, hogy az EKB-

nak oly módon kell alakítania rendkívüli 

monetáris politikáját, hogy annak hatásai 

ténylegesen eljussanak a 

reálgazdasághoz, elsősorban az arra 

vonatkozó kötelezettség bevezetése révén, 

hogy a pótlólagos likviditást a 

reálgazdaság hitelezésére használják fel 

ahelyett, hogy kockázatos pénzügyi 

eszközökbe fektetnének be; felhívja 

továbbá az EKB-t, hogy gondosan 

értékelje 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, átlátható és tömör 

tájékoztatást adjon; 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Módosítás  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. úgy véli, hogy amint az EKB 

elnöke megjegyezte, a monetáris politika 

önmagában nem elegendő a fenntartható 

gazdasági fellendüléshez, sem pedig az 

európai gazdaság strukturális problémáinak 

megoldásához, ha azt nem egészítik ki 

gondosan tervezett, társadalmilag 

kiegyensúlyozott és tisztességes, hosszú 

távú növekedésbarát és versenyképesség-

növelő tagállami szintű politikák és a 

Stabilitási és Növekedési Paktummal 

összhangban álló szigorú költségvetési 

politikák; egyetért az EKB-val abban is, 

hogy az említett reformok támogatása és 

az euróövezet sokkhatásokkal szembeni 

ellenállóbbá tétele érdekében fejleszteni 

kell az EMU intézményi felépítését; 

18. úgy véli, hogy amint az EKB 

elnöke megjegyezte, a monetáris politika 

önmagában nem elegendő a fenntartható 

gazdasági fellendüléshez, sem pedig az 

euróövezet és az egész európai gazdaság 

strukturális problémáinak megoldásához, 

ha azt nem egészítik ki expanzív, 

keresletoldali tagállami szintű fiskális 

politikák az öszzkereslet növelése és a 

fenntartható és inkluzív gazdasági 

növekedés elérése érdekében, valamint az 

euróövezet válságának gyökerét jelentő 

aszimmetriák kezelését szolgáló radikális 

reformok; hangsúlyozza ezért, hogy az 

állami beruházásokat a Stabilitási és 

Növekedési Paktummal összhangban 

korlátozó jelenlegi költségvetési 

megszorítások felszámolása, valamint 

valódi kockázatmegosztó megállapodások 

révén az euróövezet sokkhatásokkal 

szembeni ellenállóbbá tétele érdekében 

felül kell vizsgálni az EMU intézményi 

felépítését; ebben az összefüggésben 

figyelmeztet, hogy a mennyiségi lazítás 

felszámolásával és a kölcsönös 

adósságkezelés bármilyen formájának 

hiányában valószínűleg újból napvilágra 

fognak kerülni a tartós pénzügyi 

sebezhetőségek és az euróövezeten belüli 

mély aszimmetriák, ami az 

államkötvények felárának jelentős 
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Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Módosítás  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a 

monetáris politika teljes mértékben 

hatásos legyen, a folyó fizetési mérlegek 

jelenlegi egyensúlyhiányát megfelelő 

költségvetési, gazdaságpolitikai és 

termelékenységnövelő reformokkal kell 

orvosolni; 

21. hangsúlyozza, hogy a folyó fizetési 

mérlegek tartósan magas többlete az 

euróövezet magállamaiban káros hatással 

van a periféria országainak gazdasági 

fellendülésére és az európai gazdaság 

egészére, és így gátolja az országok közötti 

egyensúly helyreállását; hangsúlyozza, 

hogy megfelelően kell kezelni az ilyen 

makrogazdasági egyensúlyhiányokat, és a 

túlzott többleteket megfelelő költségvetési 

és gazdaságpolitikákkal kell korrigálni; 

felhívja ezért a Bizottságot, hogy tegyen 

gyors és határozott lépéseket e tekintetben 

a makrogazdasági egyensúlyhiány 

kezelésére szolgáló eljárás keretében; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Módosítás  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  27a. aggódva hívja fel a figyelmet 

azokra a pénzügyi stabilitást fenyegető 

kockázatokra, amelyek egyes 

bankrendszerek 2. és 3. szintű pénzügyi 

eszközöknek, beleértve a derivatívákat is, 

való nagy kitettségéből erednek; 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EKB 

létrehozása óta nem lépett fel annak 

érdekében, hogy kezelje az ilyen nem 

likvid és összetett eszközök kockázatait; 

megismétli kérését, hogy a 2. és 3. szintű 

pénzügyi eszközöknek való kitettség is 

legyen az EKB 2018. évi felügyeleti 

prioritásai között; 

Or. en 

 

 


