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16.11.2016 A8-0302/1 

Изменение  1 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. настоятелно призовава ЕЦБ – 

заедно с другите компетентни органи 

на Съюза и в светлината на 

изискването, залегнало в член 127, 

параграф 1 от ДФЕС, ЕСЦБ да 

„подкрепя основните икономически 

политики на Съюза“ – да обмисли 

възможността за стратегическо 

използване на програмата за 

закупуване на активи чрез 

насърчаване в координация с ЕИБ на 

развитието на безопасни и лесно 

търгуеми класове активи, подходящи 

за програмата, които са свързани с 

постигането на основните цели на 

ЕС, и по-специално с прехода към 

устойчива и справедлива икономика, и 

да обмисли изготвянето на различни 

зелени и социални проекти, които 

биха могли пряко да се финансират 

чрез кредити, създадени посредством 

увеличаване на паричната маса; 

Or. en 
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Изменение  2 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад А8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. наблюдава факта, че някои 

държави членки може да използват 

политика на изключително ниски 

(отрицателни) лихвени проценти за 

отлагане на необходимата 

консолидация на първичния си 

бюджетен дефицит, особено на 

равнището на централното държавно 

управление, и във връзка с това 

припомня задълженията в рамките 

на Пакта за стабилност и растеж; 
признава, че една от причините, 

допринесли за бюджетния излишък в 

някои държави членки, са били 

отрицателните лихвени проценти на 

държавния им дълг; подчертава, че 

националните икономически 

политики следва да се координират, 

преди всичко в рамките на 

еврозоната; подчертава, че 

неизбежният процес на излизане от 

неконвенционалната парична политика 

ще бъде много сложен и че този процес 

ще трябва да се планира внимателно, за 

да се избегнат сривове на капиталовите 

пазари; 

25. отбелязва факта, че политиката на 

изключително ниски (отрицателни) 

лихвени проценти предоставя на 

държавите членки допълнително 

фискално пространство, особено на 

равнището на централното държавно 

управление и във връзка с това 

припомня задълженията в рамките на 

Пакта за стабилност и растеж; признава, 

че една от причините, допринесли за 

бюджетния излишък в някои държави 

членки, са били отрицателните лихвени 

проценти на държавния им дълг; 

подчертава, че неизбежният процес на 

излизане от неконвенционалната 

парична политика ще бъде много 

сложен и ще трябва да се планира 

внимателно, за да се избегнат сривове 

на капиталовите пазари; 

Or. en 
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Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  32a. изисква от ЕЦБ да изготви в 

рамките на следващия си годишен 

доклад проучване на положителните 

и отрицателните страни и на 

правната осъществимост на 

различни варианти във връзка с 

насочването на новосъздадени пари 

към устойчиви инвестиции, 

включително варианти, свързани с 

концепцията за „хеликоптерни пари“, 

при спазване на разпоредбите на 

Договора; 

Or. en 

 

 


