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31.1.2018 A8-0383/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is het met de ECB eens dat op het 

niveau van de lidstaten een evenwichtige 

mix van verstandig en groeivriendelijk 

nationaal begrotingsbeleid met volledige 

inachtneming van het stabiliteits- en 

groeipact, met inbegrip van de 

ingebouwde flexibiliteit, alsook sociaal 

evenwichtige en ambitieuze 

productiviteitsbevorderende hervormingen 

nodig zijn om het huidige cyclische herstel 

om te vormen tot een scenario van 

aanhoudende, duurzame en robuuste 

structurele economische ontwikkeling op 

lange termijn; 

10. betreurt de rol die de ECB heeft 

vervuld door te pleiten voor een mix van 

schadelijk bezuinigingsbeleid met 

volledige inachtneming van het stabiliteits- 

en groeipact, en sociaal onevenwichtige, 

neoliberale structurele hervormingen 

gericht op het herstel van het extern 

concurrentievermogen van zwakkere 

economieën middels de interne verlaging 

van lonen, hetgeen heeft geresulteerd in 

een diepere recessie, een toename van 

armoede en werkloosheid en, 

tegelijkertijd, een hogere schuld-bbp-

verhouding; benadrukt dat, om het 

huidige zwakke cyclische herstel om te 

vormen tot een scenario van aanhoudende, 

duurzame en robuuste structurele 

economische ontwikkeling op lange 

termijn, overheidsinvesteringen in de 

lidstaten dringend moeten worden 

opgevoerd, met name in de landen met 

minder begrotingsruimte; herinnert er in 

dit verband aan dat 

overheidsinvesteringen, met name in 

onderzoek en ontwikkeling, onderwijs, 

sociale zekerheid en gezondheidszorg, niet 

alleen op korte termijn de algehele vraag 

stimuleren, maar tevens zorgen voor 

hogere productiviteit op de lange termijn, 

hetgeen bijdraagt tot een daling van de 

overheidsschuld-bbp-verhouding 
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aangezien de deler toeneemt; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. meent, gezien de huidige grote 

inefficiënties van de transmissiekanalen 

van het monetaire beleid, dat de ECB 

ervoor moet zorgen dat prijsstabiliteit, door 

de raad van bestuur van de ECB 

gedefinieerd als een inflatiepercentage 

dicht bij, maar onder 2 %, wordt 

bewerkstelligd; is van mening dat de ECB 

niettemin de voordelen en neveneffecten 

van haar beleid zorgvuldig moet 

beoordelen, met name wat betreft de 

beoogde maatregelen om deflatie tegen te 

gaan; meent dat de ECB moet focussen op 

heldere en beknopte communicatie over 

haar monetaire beleidsmaatregelen 

teneinde zekerheid en vertrouwen op de 

financiële markten te scheppen; 

11. meent, gezien de huidige grote 

inefficiënties van de transmissiekanalen en 

het herhaaldelijk falen om zowel de 

nominale als de kerninflatiedoelen te 

behalen, dat de ECB ervoor moet zorgen 

dat het stimuleringsbeleid wordt 

gehandhaafd tot prijsstabiliteit, door de 

raad van bestuur van de ECB gedefinieerd 

als een inflatiepercentage dicht bij, maar 

onder 2 %, wordt bewerkstelligd en de 

economie is teruggekeerd naar volledige 

werkgelegenheid; meent dat de ECB 

niettemin haar uitzonderlijke monetaire 

beleidsmaatregelen moet aanpassen om 

ervoor te zorgen dat deze op doeltreffende 

wijze bij de reële economie terecht komen, 

in het bijzonder door de invoering van 

bindende voorschriften om de extra 

liquiditeit te gebruiken om leningen aan 

de reële economie te verschaffen in plaats 

van te investeren in riskante financiële 

activa; dringt er voorts bij de ECB op aan 

de voordelen en neveneffecten van haar 

beleid zorgvuldig te beoordelen, met name 

wat betreft de beoogde maatregelen om 

deflatie tegen te gaan; meent dat de ECB 

moet focussen op heldere en beknopte 

communicatie over haar monetaire 

beleidsmaatregelen teneinde zekerheid en 

vertrouwen op de financiële markten te 

scheppen; 
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Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat monetaire beleid, 

zoals de president van de ECB heeft 

opgemerkt, niet volstaat om het 

economisch herstel te ondersteunen en dat 

het de structurele problemen van de 

Europese economie niet kan helpen 

oplossen tenzij het wordt aangevuld met 

zorgvuldig ontworpen en sociaal 

evenwichtige maatregelen op het niveau 

van de lidstaten om de productiviteit en het 

concurrentievermogen te vergroten, in 

combinatie met verstandig 

begrotingsbeleid en binnen het kader van 

het stabiliteits- en groeipact; is het voorts 

met de ECB eens dat de institutionele 

structuur van de EMU moet worden 

verdiept om bovengenoemde 

hervormingen te ondersteunen en om de 

eurozone beter bestand te maken tegen 

macro-economische schokken; 

18. is van mening dat monetair beleid, 

zoals de president van de ECB heeft 

opgemerkt, niet volstaat om het 

economisch herstel te ondersteunen en dat 

het de structurele problemen van de 

eurozone en de Europese economie in 

haar geheel niet kan helpen oplossen tenzij 

het wordt aangevuld met expansief, 

vraaggestuurd begrotingsbeleid op het 

niveau van de lidstaten om de algehele 

vraag te ondersteunen en duurzame en 

inclusieve economische groei te 

bewerkstelligen, alsook met drastische 

hervormingen die beogen de asymmetriën 

die ten grondslag lagen aan de crisis in de 

eurozone aan te pakken; benadrukt 

daarom dat de institutionele structuur van 

de EMU moet worden herzien door de 

bestaande budgettaire beperkingen uit 

hoofde van het stabiliteits- en groeipact 

met betrekking tot overheidsinvesteringen 

weg te nemen en door daadwerkelijke 

regelingen voor risicodeling te 

ontwikkelen om de eurozone beter bestand 

te maken tegen macro-economische 

schokken; waarschuwt in dit verband dat 

de afbouw van kwantitatieve verruiming 

en het ontbreken van enige vorm van 

schuldverdeling er waarschijnlijk toe 

zullen leiden dat de blijvende financiële 

zwakheden en diepe asymmetrieën in de 
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eurozone opnieuw de kop opsteken, met 

een aanzienlijke toename van de 

obligatierenteverschillen en een mogelijke 

nieuwe staatsschuldencrisis tot gevolg; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Amendement  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt dat onevenwichtigheden 

op de lopende rekening moeten worden 

gecorrigeerd met passend budgettair en 

economisch beleid en 

productiviteitsverhogende hervormingen 

om de volledige doeltreffendheid van het 

monetair beleid te waarborgen; 

21. benadrukt dat de onverminderd 

hoge overschotten op de lopende rekening 

in de kernlanden van de eurozone uiterst 

schadelijk zijn voor het economisch 

herstel in de landen in de periferie en 

voor de Europese economie in haar 

geheel, en aldus een belemmering vormen 

voor de bewerkstelliging van een nieuw 

evenwicht tussen landen; benadrukt dat 

dergelijke macro-economische 

onevenwichtigheden op adequate wijze 

moeten worden aangepakt en dat 

buitensporige overschotten moeten 

worden gecorrigeerd met passend 

budgettair en economisch beleid; dringt er 

daarom bij de Commissie op aan in dit 

verband onverwijld en daadkrachtig op te 

treden in het kader van de procedure voor 

macro-economische onevenwichtigheden; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Amendement  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  27 bis. wijst met zorg op de risico's voor 

de financiële stabiliteit als gevolg van de 

grote afhankelijkheid van sommige 

bankenstelsels van financiële activa van 

niveau 2 en 3, met inbegrip van derivaten; 

betreurt dat de ECB sinds haar oprichting 

geen maatregelen heeft genomen om de 

risico's in verband met deze niet-liquide 

en complexe instrumenten aan te pakken; 

dringt er nogmaals op aan 

afhankelijkheid van financiële activa van 

niveau 2 en 3 op te nemen in de 

toezichtsprioriteiten van de ECB voor 

2018; 

Or. en 

 

 


