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31.1.2018 A8-0383/13 

Tarkistus  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. muistuttaa, että Eurostatin mukaan 

euroalueen keskimääräinen 

inflaatioprosentti vuonna 2016 oli 0,2, kun 

taas energian hintojen ulkopuolinen 

inflaatioprosentti oli 0,9; toteaa lisäksi, että 

pohjainflaatiossa ei näkynyt vuonna 2016 

selvää kasvua, kuten EKP ilmoitti 

vuosikertomuksessaan 2016; 

7. muistuttaa, että Eurostatin mukaan 

euroalueen keskimääräinen 

inflaatioprosentti vuonna 2016 oli 0,2, kun 

taas energian hintojen ulkopuolinen 

inflaatioprosentti oli 0,9; toteaa lisäksi, että 

pohjainflaatiossa ei näkynyt vuonna 2016 

selvää kasvua, kuten EKP ilmoitti 

vuosikertomuksessaan 2016; korostaa, että 

yhteinen raha ja sen arkkitehtuuri ovat 

suurin syy euroalueen jäsenvaltioiden 

nykyiseen matalaan inflaatioasteeseen; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Tarkistus  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. toteaa, että euroalueen bkt:n kasvu 

on ollut vakaata mutta vaatimatonta ja että 

se on ollut kuitenkin suotuisaa 

edellisvuosiin verrattuna ja edennyt 

tasaisesti siten, että kasvu oli 2 prosenttia 

vuonna 2015 ja 1,8 prosenttia vuonna 

2016; toteaa, että komission syksyllä 2017 

esittämissä talousennusteissa arvioidaan 

bkt:n kasvavan 2,2 prosenttia vuonna 2017 

ja 2,3 prosenttia vuonna 2018; 

14. toteaa, että euroalueen bkt:n kasvu 

on ollut vakaata mutta vaatimatonta ja että 

se on ollut kuitenkin suotuisaa 

edellisvuosiin verrattuna ja edennyt 

tasaisesti siten, että kasvu oli 2 prosenttia 

vuonna 2015 ja 1,8 prosenttia vuonna 

2016; toteaa, että komission syksyllä 2017 

esittämissä talousennusteissa arvioidaan 

bkt:n kasvavan 2,2 prosenttia vuonna 2017 

ja 2,3 prosenttia vuonna 2018; korostaa, 

että euroalueen ulkopuolisissa 

jäsenvaltioissa BKT on kasvanut 

huomattavasti enemmän kuin yhteisen 

rahan käyttöön ottaneissa jäsenvaltioissa; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Tarkistus  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. katsoo, että kuten EKP:n 

puheenjohtaja on todennut, rahapolitiikka 

ei riitä pitämään yllä talouden elpymistä 

eikä sillä edistetä Euroopan talouden 

rakenteellisten ongelmien ratkaisemista, 

ellei sitä täydennetä vakaus- ja 

kasvusopimuksen mukaisesti 
jäsenvaltioiden tasolla huolellisesti 

suunnitellulla, yhteiskunnallisesti 

tasapainoisella ja oikeudenmukaisella 

pitkän aikavälin kasvua ja kilpailukykyä 

lisäävällä politiikalla sekä vakaalla 

finanssipolitiikalla; on lisäksi samaa 

mieltä EKP:n kanssa siitä, että talous- ja 

rahaliiton toimielinrakennetta on 

syvennettävä kyseisten uudistusten 

tukemiseksi ja euroalueen suojaamiseksi 

paremmin makrotalouden häiriöiltä; 

18. katsoo, että rahapolitiikka ei riitä 

pitämään yllä talouden elpymistä eikä sillä 

edistetä Euroopan talouden rakenteellisten 

ongelmien ratkaisemista, ellei sitä 

täydennetä jäsenvaltioiden tasolla 

huolellisesti suunnitellulla, 

yhteiskunnallisesti tasapainoisella ja 

oikeudenmukaisella pitkän aikavälin 

kasvua lisäävällä politiikalla; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/16 

Tarkistus  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. huomauttaa, että vaikka M1 

kasvoikin 8,8 prosenttia vuonna 2016, M3 

kasvaa edelleen vain 5 prosentin 

vuosivauhtia, mikä osoittaa, että 

rahapolitiikan tulosten välittyminen 

muualle ei ole täysin toimivaa, ja todistaa 

rahapoliittisista poikkeamista ja 

tarkoituksenmukaisen luotontarjonnan 

puutteesta; korostaa siksi 

pääomamarkkinaunionin merkitystä, sillä 

se voisi olla vaihtoehtoinen tapa rahoittaa 

taloutta pankkien kriisiaikoina; 

22. huomauttaa, että vaikka M1 

kasvoikin 8,8 prosenttia vuonna 2016, M3 

kasvaa edelleen vain 5 prosentin 

vuosivauhtia, mikä osoittaa, että 

rahapolitiikan tulosten välittyminen 

muualle ei ole täysin toimivaa, ja todistaa 

rahapoliittisista poikkeamista ja 

tarkoituksenmukaisen luotontarjonnan 

puutteesta; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/17 

Tarkistus  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. panee merkille, että omia varoja 

käsittelevä korkean tason ryhmä on 

määritellyt EKP:n euroseteleistä saamat 

tulot unionin talousarvion mahdollisiksi 

uusiksi omiksi varoiksi; korostaa, että 

näiden tulojen muuttaminen unionin 

omiksi varoiksi edellyttäisi EKPJ:n ja 

EKP:n perussäännön muuttamista ja 

mukautuksia euroalueen ulkopuolisten 

jäsenvaltioiden erityisen tilanteen 

huomioimiseksi; 

40. katsoo, että EKP:n euroseteleistä 

saamat tulot olisi käytettävä 

jäsenvaltioiden EU:n talousarvioon 

suorittamien kansallisten 

maksuosuuksien alentamiseen eikä EU:n 

prioriteettien rahoittamiseen; 

Or. en 

 

 


