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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

16.11.2016 A8-0302/1 

Módosítás  1 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. utalva az EUMSZ 127. cikkének (1) 

bekezdésében foglalt azon előírásra, 

amely szerint a KBER támogatja az Unión 

belüli általános gazdaságpolitikát, sürgeti 

az EKB-t, hogy a többi érintett uniós 

szervvel együtt vegye fontolóra az 

eszközvásárlási program stratégiai 

felhasználásának lehetőségét oly módon, 

hogy az EBB-vel történő egyeztetésben 

ösztönzi a programra alkalmas 

biztonságos és egyszerű, forgalomképes 

eszközkategóriák kidolgozását, amelyek 

kapcsolódnak a fő uniós célkitűzések 

eléréséhez, különösen a fenntartható és 

igazságos gazdaságra való áttérés 

tekintetében, és mérlegelje egy sor olyan 

környezetbarát és szociális projekt 

kidolgozását, amelyeket közvetlenül a 

mennyiségi lazítás nyomán keletkezett 

hitelből lehetne finanszírozni; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/2 

Módosítás  2 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. tudomásul veszi, hogy egyes 

tagállamok ürügyként használják a 

rendkívül alacsony (negatív) kamatlábakat 

fenntartó politikát arra, hogy halogassák 

elsődleges államháztartási hiányaik 

konszolidálását, különösen központi 

kormányzati szinten, és ebben az 

összefüggésben emlékeztet a stabilitási és 

növekedési paktum keretében vállalt 

kötelezettségekre; tudatában van, hogy 

egyes tagállamokban a költségvetési 

többletet többek között az államadósság 

negatív kamatlába eredményezte; 

hangsúlyozza, hogy a nemzeti 

gazdaságpolitikákat – elsősorban az 

euróövezeten belül – össze kell hangolni; 
hangsúlyozza, hogy a nem hagyományos 

monetáris politikából való kilépés 

elkerülhetetlen folyamata nagyon bonyolult 

ügy lesz, amelyet nagyon gondosan meg 

kell tervezni a tőkepiacokat érintő negatív 

sokkhatások elkerülése érdekében; 

25. megjegyzi, hogy a rendkívül alacsony 

(negatív) kamatlábakat fenntartó politika 

további költségvetési mozgásteret 

biztosított a tagállamok számára, 

különösen központi kormányzati szinten, 

és ebben az összefüggésben emlékeztet a 

stabilitási és növekedési paktum keretében 

vállalt kötelezettségekre; tudatában van, 

hogy egyes tagállamokban a költségvetési 

többletet többek között az államadósság 

negatív kamatlába eredményezte; 

hangsúlyozza, hogy a nem hagyományos 

monetáris politikából való kilépés 

elkerülhetetlen folyamata nagyon bonyolult 

ügy lesz, amelyet nagyon gondosan meg 

kell tervezni a tőkepiacokat érintő negatív 

sokkhatások elkerülése érdekében; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/3 

Módosítás  3 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  32a. kéri az EKB-t, hogy következő éves 

jelentése keretében készítsen kutatási 

tanulmányt az újonnan létrehozott 

pénzeszközök fenntartható befektetésekbe 

történő lekötésének különféle lehetőségei 

mellett és ellen szóló érvekről és azok jogi 

megvalósíthatóságáról, beleértve a 

helikopterpénz-koncepcióval kapcsolatos 

lehetőségeket is, a Szerződés 

rendelkezéseinek a betartásával; 

Or. en 

 

 


