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31.1.2018 A8-0383/7 

Amendamentul  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. este de acord cu BCE că o 

combinație echilibrată de politici bugetare 

naționale solide și favorabile creșterii 

economice, pe baza respectării depline a 

PSC, a flexibilității sale integrate, precum 

și niște reforme ambițioase, echilibrate 

din punct de vedere social și axate pe 

creșterea productivității, sunt, de 

asemenea, necesare la nivelul statelor 

membre pentru a transforma redresarea 

ciclică actuală într-un scenariu de 

dezvoltare economică structurală, pe 

termen lung de durată, sustenabilă și 

robustă; 

10. regretă rolul jucat de BCE, care a 

susținut o serie de politici de austeritate 

dăunătoare, întemeiate pe respectarea 

deplină a PSC, și de reforme structurale 

neoliberale care au generat dezechilibre 

sociale, menite să restabilească 

competitivitatea externă a economiilor 

mai slabe prin devalorizarea internă a 

salariilor, ceea ce a dus la o recesiune mai 

profundă, la o creștere a sărăciei și a 

șomajului și, în același timp, la creșterea 

ponderii datoriei publice în produsul 

intern brut; subliniază că, pentru a 

transforma redresarea ciclică insuficientă 

actuală într-un scenariu de dezvoltare 

economică structurală pe termen lung 

sustenabilă, de durată și robustă, este 

nevoie urgentă să se stimuleze investițiile 

publice la nivel de stat membru, în special 

în statele cu o marjă de manevră bugetară 

mai mică; reamintește, în această 

privință, că investițiile publice, în special 

în cercetare și dezvoltare, educație, 

securitate socială și sănătate nu doar 

stimulează cererea agregată pe termen 

scurt, ci generează totodată profituri mai 

mari privind producția pe termen lung, 

ducând astfel la o reducere a ponderii 

datoriei publice în produsul intern brut pe 

măsură ce numitorul crește; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Amendamentul  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că, dată fiind actuala 

ineficiență a canalelor de transmitere a 

politicii monetare, BCE este cea care 

trebuie să se asigure atingerea stabilității 

prețurilor, definită de Consiliul 

guvernatorilor BCE ca o rată a inflației 

apropiată, dar mai mică, de 2 %; consideră 

că BCE ar trebui totuși să analizeze cu 

atenție beneficiile și efectele secundare ale 

politicii sale, îndeosebi în ce privește 

măsurile preconizate de combatere a 

deflației în viitor; consideră că, pentru a 

crea siguranță și încredere pe piețele 

financiare, BCE ar trebui să se concentreze 

pe o comunicare clară și concisă a 

măsurilor sale de politică monetară; 

11. consideră că, dată fiind actuala 

ineficiență a canalelor de transmitere a 

politicii monetare și eșecurile repetate în a 

atinge obiectivele legate de inflația de 

bază și inflația totală, BCE trebuie să se 

asigure că sunt menținute politicile 

acomodative până la atingerea stabilității 

prețurilor, definită de Consiliul 

guvernatorilor BCE ca o rată a inflației 

apropiată, dar mai mică, de 2 % și până 

când ocuparea forței de muncă în 

economie a ajuns din nou la nivel maxim; 

consideră că BCE ar trebui totuși să își 

regândească politicile monetare 

extraordinare, astfel încât acestea să aibă 

un impact efectiv în economia reală, în 

special prin introducerea unor cerințe 

obligatorii de a utiliza lichiditățile 

suplimentare pentru a credita economia 

reală, în loc să investească în active 

financiare riscante; invită de asemenea 

BCE să analizeze cu atenție beneficiile și 

efectele secundare ale politicii sale, 

îndeosebi în ce privește măsurile 

preconizate de combatere a deflației în 

viitor; consideră că, pentru a crea siguranță 

și încredere pe piețele financiare, BCE ar 

trebui să se concentreze pe o comunicare 

clară, transparentă și concisă a măsurilor 

sale de politică monetară; 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Amendamentul  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. consideră că, după cum a subliniat 

președintele BCE, politica monetară nu 

este suficientă pentru a susține redresarea 

economică și nici nu poate contribui la 

soluționarea problemelor structurale ale 

economiei europene, dacă nu este 

completată de politici temeinic concepute, 

echilibrate și echitabile din punct de 

vedere social de stimulare a creșterii 

economice și a competitivității pe termen 

lung la nivel de stat membru, în 

combinație cu o politică fiscală solidă și 

cu respectarea Pactului de stabilitate și de 

creștere; în plus, este de acord cu BCE că 

este necesară o aprofundare a arhitecturii 

instituționale a UEM pentru a sprijini 

reformele menționate mai sus și a face 

zona euro mai rezistentă la șocuri 

macroeconomice; 

18. consideră că, după cum a subliniat 

președintele BCE, politica monetară nu 

este suficientă pentru a susține redresarea 

economică și nici nu poate contribui la 

soluționarea problemelor structurale ale 

zonei euro și ale economiei europene în 

ansamblu, dacă nu este completată de 

politici fiscale expansioniste axate pe 

cerere la nivel de stat membru, cu scopul 

de a sprijini cererea agregată și de a 

obține o creștere economică sustenabilă și 

favorabilă incluziunii și de a realiza 

reforme radicale menite să abordeze 

discrepanțele care s-au aflat la originea 

crizei zonei euro; subliniază, prin urmare, 

că este necesară o revizuire a arhitecturii 

instituționale a UEM, prin eliminarea 

actualelor constrângeri bugetare privind 

investițiile publice în cadrul PSC și prin 

instituirea unor mecanisme de partajare a 

riscurilor reale, pentru a face zona euro 

mai rezistentă la șocuri macroeconomice; 

avertizează, în această privință, că, având 

în vedere relaxarea cantitativă și în 

absența oricărei forme de mutualizare a 

datoriei, vulnerabilitatea financiară și 

discrepanțele profunde în zona euro ar 

putea reapărea, ducând la o creștere 

substanțială a spreadurilor randamentelor 

obligațiunilor suverane și la apariția 

riscului unei noi crize a datoriilor 
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Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Amendamentul  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază că, pentru a garanta 

eficacitatea deplină a politicii monetare, 

dezechilibrele de cont curent trebuie 

corectate cu ajutorul unor politici fiscale și 

economice corespunzătoare și a unor 

reforme menite să stimuleze 

productivitatea; 

21. subliniază că excedentele de cont 

curent ridicate în permanență în 

principalele țări din zona euro afectează 

negativ redresarea economică a țărilor 

aflate la periferie și economia europeană 

în ansamblu și împiedică, prin urmare, 

realizarea unui echilibru între țări; 

subliniază că este necesar ca astfel de 

dezechilibre macroeconomice să fie 

tratate în mod corespunzător, iar 

excedentele excesive să fie corectate cu 

ajutorul unor politici fiscale și economice 

corespunzătoare; invită, prin urmare, 

Comisia să ia măsuri prompte și decisive 

în această privință în cadrul procedurii 

privind dezechilibrele macroeconomice; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Amendamentul  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  27a. evidențiază cu îngrijorare riscurile 

la adresa stabilității financiare care 

decurg din expunerea ridicată a unor 

sisteme bancare la activele financiare de 

nivelul 2 și 3, inclusiv la instrumentele 

derivate; regretă faptul că, încă de la 

început, BCE nu a luat niciun fel de 

măsuri pentru a aborda riscurile asociate 

acestor instrumente nelichide și 

complexe; reiterează solicitarea de a 

include expunerea la activele de nivelul 2 

și 3 printre prioritățile de supraveghere 

pentru 2018 ale BCE; 

Or. en 

 

 


