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Ändringsförslag  1 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet uppmanar med 

eftertryck ECB och andra relevanta EU-

organ, även mot bakgrund av kravet i 

artikel 127.1 i EUF-fördraget att ECBS 

ska ”stödja den allmänna ekonomiska 

politiken inom unionen”, att överväga 

möjligheten att använda sitt program för 

köp av tillgångar strategiskt, genom att i 

samordning med EIB uppmuntra 

utveckling av säkra, enkla och för 

programmet lämpliga marknadsmässiga 

tillgångsklasser som är kopplade till 

uppnåendet av centrala EU-mål, särskilt 

övergången till en hållbar och rättvis 

ekonomi, och att överväga att utarbeta en 

rad miljövänliga och sociala projekt för 

vilka krediter som skapats genom 

kvantitativa lättnader skulle kunna 

användas som direkt finansiering. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/2 

Ändringsförslag  2 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet noterar att vissa 

medlemsstater kanske utnyttjar en politik 

med ultralåga (negativa) räntor för att 

kunna avstå från nödvändiga 

strukturreformer och konsolideringen av 

sin primära statsskuld, särskilt på statlig 

nivå ,och påminner i detta sammanhang om 

åtagandena enligt stabilitets- och 

tillväxtpakten. Parlamentet inser att en av 

orsakerna till budgetöverskottet i vissa 

medlemsstater har varit de negativa 

räntorna för deras statsskuld. Parlamentet 

betonar att den nationella ekonomiska 

politiken bör vara samordnad, i synnerhet 

inom euroområdet. Parlamentet 

understryker att den oundvikliga processen 

när det gäller att lämna den 

okonventionella penningpolitiken kommer 

att bli mycket komplex, och måste 

noggrant planeras för att man ska kunna 

undvika negativa chocker på 

kapitalmarknaderna. 

25. Europaparlamentet noterar att en 

politik med ultralåga (negativa) räntor har 

gett medlemsstater ytterligare 

finanspolitiskt utrymme, särskilt på statlig 

nivå, och påminner i detta sammanhang om 

åtagandena enligt stabilitets- och 

tillväxtpakten. Parlamentet inser att en av 

orsakerna till budgetöverskottet i vissa 

medlemsstater har varit de negativa 

räntorna för deras statsskuld. Parlamentet 

understryker att den oundvikliga processen 

när det gäller att lämna den 

okonventionella penningpolitiken kommer 

att bli mycket komplex, och måste 

noggrant planeras för att man ska kunna 

undvika negativa chocker på 

kapitalmarknaderna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 32a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  32a. Europaparlamentet uppmanar ECB 

att i samband med sin nästa årsrapport 

utarbeta en forskningsstudie om för- och 

nackdelarna med och den rättsliga 

genomförbarheten av olika alternativ i 

fråga om att kanalisera nyskapade pengar 

till hållbara investeringar, däribland 

alternativ med anknytning till begreppet 

”helikopterpengar”, samtidigt som 

fördragsbestämmelserna respekteras. 

Or. en 

 

 


