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16.11.2016 A8-0302/1 

Poprawka  1 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. apeluje do EBC wraz z innymi 

właściwymi organami Unii – w związku z 

wymogiem zapisanym w art. 127 ust. 1 

TFUE, zgodnie z którym ESBC wspiera 

ogólną politykę gospodarczą w Unii – o 

rozważenie możliwości strategicznego 

wykorzystania programu skupu aktywów 

przez wsparcie – we współpracy z EBI – 

rozwoju bezpiecznych i prostych klas 

aktywów rynkowych odpowiadających 

wymogom programu i powiązanych z 

osiągnięciem istotnych celów UE, w 

szczególności przejściem na 

zrównoważony i sprawiedliwy system 

gospodarczy, a także o rozważenie 

możliwości sporządzenia wykazu różnych 

projektów ekologicznych i społecznych, na 

które można by przeznaczyć jako źródło 

bezpośredniego finansowania środki 

uzyskane w ramach luzowania 

ilościowego; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/2 

Poprawka  2 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. uwzględnia fakt, że niektóre państwa 

członkowskie mogą korzystać z polityki 
bardzo niskich (ujemnych) stóp 

procentowych do odraczania niezbędnych 

reform strukturalnych i konsolidacji ich 

pierwotnego deficytu publicznego, 

szczególnie na poziomie centralnym, i 

przypomina w tym kontekście o 

obowiązkach istniejących w ramach paktu 

stabilności i wzrostu; uznaje, że jednym z 

powodów przyczyniających się do 

nadwyżki budżetowej w niektórych 

państwach członkowskich były ujemne 

stopy oprocentowania ich długu 

publicznego; podkreśla, że krajowa 

polityka gospodarcza powinna być 

koordynowana, zwłaszcza w strefie euro; 
podkreśla, że nieunikniony proces 

odchodzenia od niekonwencjonalnej 

polityki pieniężnej będzie bardzo złożony i 

będzie musiał zostać starannie 

zaplanowany w celu uniknięcia 

negatywnych wstrząsów na rynkach 

finansowych; 

25. zwraca uwagę na fakt, że polityka 

bardzo niskich (ujemnych) stóp 

procentowych zapewniła państwom 

członkowskim dodatkową przestrzeń 

fiskalną, szczególnie na poziomie 

centralnym, i przypomina w tym 

kontekście o obowiązkach istniejących w 

ramach paktu stabilności i wzrostu; uznaje, 

że jednym z powodów przyczyniających 

się do nadwyżki budżetowej w niektórych 

państwach członkowskich były ujemne 

stopy oprocentowania ich długu 

publicznego; podkreśla, że nieunikniony 

proces odchodzenia od niekonwencjonalnej 

polityki pieniężnej będzie bardzo złożony i 

będzie musiał zostać starannie 

zaplanowany w celu uniknięcia 

negatywnych wstrząsów na rynkach 

finansowych; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/3 

Poprawka  3 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  32a. zwraca się do EBC o przygotowanie – 

w ramach następnego raportu rocznego –

badania dotyczącego zalet i wad różnych 

opcji oraz ich wykonalności z prawnego 

punktu widzenia w odniesieniu do 

ukierunkowania nowo wykreowanego 

pieniądza w stronę zrównoważonych 

inwestycji, w tym opcji dotyczących 

koncepcji „pieniędzy z helikoptera”, przy 

jednoczesnym przestrzeganiu postanowień 

traktatowych; 

Or. en 

 

 


