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31.1.2018 A8-0383/13 

Predlog spremembe  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. opozarja, da je bila po podatkih 

Eurostata povprečna inflacija v 

euroobmočju leta 2016 zgolj 0,2 %, 

medtem ko je bila inflacija brez 

upoštevanja cen energije 0,9 %; poleg tega 

ugotavlja, da je v letnem poročilu ECB za 

leto 2016 navedeno, da je trend rasti 

osnovne inflacije v letu 2016 še premalo 

prepričljiv; 

7. opozarja, da je bila po podatkih 

Eurostata povprečna inflacija v 

euroobmočju leta 2016 zgolj 0,2 %, 

medtem ko je bila inflacija brez 

upoštevanja cen energije 0,9 %; poleg tega 

ugotavlja, da je v letnem poročilu ECB za 

leto 2016 navedeno, da je trend rasti 

osnovne inflacije v letu 2016 še premalo 

prepričljiv; poudarja, da sta enotna valuta 

in njena struktura glavni dejavnik za 

nizke stopnje inflacije, ki smo jim 

trenutno priča v državah članicah 

euroobmočja; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Predlog spremembe  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. ugotavlja, da je rast BDP v 

euroobmočju stabilna, vendar zmerna, 

kljub vsemu pa je v primerjavi s preteklimi 

leti ugodna in se zanesljivo veča, saj je v 

letu 2015 znašala 2 %, leta 2016 pa 1,8 %; 

ugotavlja, da je Komisija v svoji 

gospodarski napovedi iz jeseni 2017 

napovedala rast BDP v višini 2,2 % v letu 

2017 in 2,3 % v letu 2018; 

14. ugotavlja, da je rast BDP v 

euroobmočju stabilna, vendar zmerna, 

kljub vsemu pa je v primerjavi s preteklimi 

leti ugodna in se zanesljivo veča, saj je v 

letu 2015 znašala 2 %, leta 2016 pa 1,8 %; 

ugotavlja, da je Komisija v svoji 

gospodarski napovedi iz jeseni 2017 

napovedala rast BDP v višini 2,2 % v letu 

2017 in 2,3 % v letu 2018; poudarja, da so 

bile stopnje rasti BDP v državah članicah, 

ki niso del euroobmočja, veliko višje kot v 

državah članicah, ki so prevzele enotno 

valuto; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Predlog spremembe  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. meni, da, kot je dejal tudi 

predsednik ECB, monetarna politika ne 

zadostuje za ohranjanje gospodarskega 

okrevanja, prav tako pa ne more prispevati 

k reševanju strukturnih problemov 

evropskega gospodarstva, če je ne bodo 

dopolnjevale tudi skrbno zasnovane, 

socialno uravnotežene in pravične politike 

dolgoročne rasti in konkurenčnosti na 

ravni držav članic v kombinaciji z zdravo 

fiskalno politiko v okviru pakta za 

stabilnost in rast; se strinja z ECB, da je 

treba poglobiti institucionalno arhitekturo 

ekonomske in monetarne unije za 

podporo zgoraj omenjenim reformam ter 

za doseganje večje odpornosti 

euroobmočja na makroekonomske 

pretrese; 

18. meni, da monetarna politika ne 

zadostuje za ohranjanje gospodarskega 

okrevanja, prav tako pa ne more prispevati 

k reševanju strukturnih problemov 

evropskega gospodarstva, če je ne bodo 

dopolnjevale tudi skrbno zasnovane, 

socialno uravnotežene in pravične politike 

dolgoročne rasti na ravni držav članic; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/16 

Predlog spremembe  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se kategorija M3 kljub 

temu, da se je kategorija M1 leta 2016 

povečala za 8,8 %, povečuje za zgolj 5 % 

na leto, kar kaže, da prenos monetarne 

politike še ni popolnoma učinkovit ter da 

so v monetarnem sistemu nepravilnosti in 

da primanjkuje ustrezne ponudbe kreditov; 

zato poudarja pomen unije kapitalskih 

trgov, ki bi lahko ponudila alternativni 

način financiranja gospodarstva v času 

bančnih pretresov; 

22. poudarja, da se kategorija M3 kljub 

temu, da se je kategorija M1 leta 2016 

povečala za 8,8 %, povečuje za zgolj 5 % 

na leto, kar kaže, da prenos monetarne 

politike še ni popolnoma učinkovit ter da 

so v monetarnem sistemu nepravilnosti in 

da primanjkuje ustrezne ponudbe kreditov; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/17 

Predlog spremembe  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. ugotavlja, da je skupina na visoki 

ravni za lastna sredstva opredelila dobiček 

ECB od izdajanja denarja kot enega od 

možnih novih lastnih sredstev za proračun 

EU; poudarja, da bi bile za pretvorbo tega 

dobička v lastno sredstvo EU potrebne 

sprememba statuta ESCB in ECB ter 

prilagoditve, da bi upoštevali posebni 

položaj držav članic, ki niso del 

euroobmočja; 

40. meni, da bi se moral dobiček ECB 

od izdajanja denarja uporabiti za 

zmanjšanje nacionalnih prispevkov držav 

članic v proračun EU namesto za 

financiranje prednostnih nalog EU; 

Or. en 

 

 


