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31.1.2018 A8-0383/13 

Amendamentul  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reamintește că, potrivit Eurostat, 

rata medie a inflației în zona euro a fost de 

0,2 % în 2016, iar dacă excludem prețurile 

la energie inflația s-a situat la 0,9 %; 

constată în plus că, potrivit raportului anual 

al BCE pentru 2016, inflația aferentă a 

înregistrat în continuare o tendință 

ascendentă neconvingătoare în 2016; 

7. reamintește că, potrivit Eurostat, 

rata medie a inflației în zona euro a fost de 

0,2 % în 2016, iar dacă excludem prețurile 

la energie inflația s-a situat la 0,9 %; 

constată în plus că, potrivit raportului anual 

al BCE pentru 2016, inflația aferentă a 

înregistrat în continuare o tendință 

ascendentă neconvingătoare în 2016; 

subliniază că moneda unică și arhitectura 

sa sunt principalul factor responsabil 

pentru ratele scăzute ale inflației cu care 

se confruntă în prezent statele membre 

din zona euro; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Amendamentul  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. ia act de faptul că creșterea PIB-

ului în zona euro a fost modestă, dar 

favorabilă în comparație cu anii precedenți 

și urmând o tendință constantă, situându-se 

la 2 % în 2015 și la 1,8 % în 2016; observă 

că previziunile economice ale Comisiei din 

toamna anului 2017 preconizează rate de 

creștere a PIB-ului de 2,2 % în 2017 și de 

2,3 % în 2018; 

14. ia act de faptul că creșterea PIB-

ului în zona euro a fost modestă, dar 

favorabilă în comparație cu anii precedenți 

și urmând o tendință constantă, situându-se 

la 2 % în 2015 și la 1,8 % în 2016; observă 

că previziunile economice ale Comisiei din 

toamna anului 2017 preconizează rate de 

creștere a PIB-ului de 2,2 % în 2017 și de 

2,3 % în 2018; subliniază că statele 

membre ale Uniunii Europene din afara 

zonei euro au înregistrat rate de creștere a 

PIB mult superioare față de statele 

membre care au adoptat moneda unică; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Amendamentul  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

în numele Grupului ENF 

 

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 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, la nivel de stat membru, de 

politici de creștere economică pe termen 

lung temeinic concepute, echilibrate și 

echitabile din punct de vedere social; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/16 

Amendamentul  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. atrage atenția asupra faptului că, 

deși M1 a crescut într-un ritm de 8,8 % în 

2016, M3 continuă să crească doar cu 5 % 

pe an, ceea ce indică faptul că transmiterea 

politicii monetare nu este pe deplin eficace 

și indică anomalii monetare, precum și 

lipsa unei oferte adecvate de credite; de 

aceea, relevă importanța uniunii piețelor 

de capital (CMU), care ar putea oferi o 

modalitate alternativă de finanțare a 

economiei în perioadele nefaste pentru 

bănci; 

22. atrage atenția asupra faptului că, 

deși M1 a crescut într-un ritm de 8,8 % în 

2016, M3 continuă să crească doar cu 5 % 

pe an, ceea ce indică faptul că transmiterea 

politicii monetare nu este pe deplin eficace 

și indică anomalii monetare, precum și 

lipsa unei oferte adecvate de credite; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/17 

Amendamentul  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. ia act de faptul că Grupul la nivel 

înalt privind resursele proprii a identificat 

profiturile BCE din senioraj ca fiind una 

dintre noile resurse proprii posibile la 

bugetul UE; subliniază că transformarea 

acestor profituri într-o resursă proprie a 

UE ar necesita o modificare a Statutului 

SEBC și al BCE, precum și ajustări 

pentru a ține cont de situația specifică a 

statelor membre care nu fac parte din 

zona euro; 

40. consideră că profiturile BCE din 

senioraj ar trebui folosite pentru a reduce 

contribuțiile naționale ale statelor 

membre către bugetul UE, în loc de a 

finanța prioritățile UE; 

Or. en 

 

 


