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Alteração  1 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Insta o BCE, bem como os outros 

órgãos pertinentes da União, e em função 

do disposto no artigo 127.º, n.º 1, do 

TFUE, nos termos do qual o SEBC 

«apoiará as políticas económicas gerais 

na União», a estudar a possibilidade de 

utilizar o seu programa de aquisição de 

ativos de forma estratégica, incentivando, 

em coordenação com o BEI, o 

desenvolvimento de classes de ativos 

transacionáveis, seguras e simples, 

adequadas ao programa, ligadas ao 

cumprimento de metas essenciais da UE, 

em particular a transição para uma 

economia sustentável e justa, bem como a 

estudar a possibilidade de elaborar um 

conjunto de projetos ecológicos e sociais, 

para os quais o crédito criado através das 

medidas de flexibilização quantitativa 

possa ser utilizado como financiamento 

direto; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/2 

Alteração  2 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Tem em conta o facto de que alguns 

Estados-Membros possam estar a utilizar 
a política de taxas de juro extremamente 

baixas (negativas) para adiar as reformas 

estruturais necessárias e a consolidação 

do seu défice público primário, em 

especial a nível do Governo central e 

chama a atenção, neste contexto, para o 

Pacto de Estabilidade e Crescimento; 

reconhece que um dos motivos que 

contribuem para os excedentes orçamentais 

em alguns Estados-Membros tem sido as 

taxas de juro negativas da sua dívida 

pública; salienta que as políticas 

económicas nacionais devem ser 

coordenadas, nomeadamente na área do 

euro; sublinha que o processo inevitável de 

saída da política monetária não 

convencional será uma questão muito 

complexa que deverá ser cuidadosamente 

planeada, a fim de evitar choques negativos 

nos mercados de capitais; 

25. Toma nota do facto de que a política 

de taxas de juro extremamente baixas 

(negativas) cria uma margem de manobra 

orçamental adicional para os Estados-

Membros, em especial a nível do Governo 

central e chama a atenção, neste contexto, 

para o Pacto de Estabilidade e 

Crescimento; reconhece que um dos 

motivos que contribuem para os excedentes 

orçamentais em alguns Estados-Membros 

tem sido as taxas de juro negativas da sua 

dívida pública; sublinha que o processo 

inevitável de saída da política monetária 

não convencional será uma questão muito 

complexa que deverá ser cuidadosamente 

planeada, a fim de evitar choques negativos 

nos mercados de capitais; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/3 

Alteração  3 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 32-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  32-A. Exorta o BCE a elaborar, no âmbito 

do seu próximo relatório anual, um 

estudo sobre as vantagens, as 

desvantagens e a exequibilidade jurídica 

das diferentes opções no que diz respeito à 

canalização da moeda recém-criada para 

o investimento sustentável, incluindo as 

opções relacionadas com o conceito de 

uma política monetária que apoie 

diretamente a procura interna de bens 

(«helicopter money»), no pressuposto da 

observância das disposições do Tratado; 

Or. en 

 

 


