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16.11.2016 A8-0302/4 

Alteração  4 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando O 

 

Proposta de resolução Alteração 

O. Considerando que o Presidente do 

BCE sublinhou ainda mais a urgência de 

reformas estruturais indispensáveis na área 

do euro; 

O. Considerando que o Presidente do 

BCE não se tem cansado de assinalar a 

urgência de reformas estruturais 

indispensáveis na área do euro, 

ultrapassando assim o seu mandato e 

revelando uma clara ingerência nos 

assuntos internos dos Estados-Membros; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/5 

Alteração  5 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu  

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando P 

 

Proposta de resolução Alteração 

P. Considerando que o BCE é 

favorável ao quadro para uma titularização 

simples, transparente e normalizada e à 

consequente redução dos requisitos de 

fundos próprios que irá revitalizar tanto os 

mercados de titularização como o 

financiamento da economia real; 

P. Considerando que o BCE é 

favorável ao quadro para uma titularização 

simples, transparente e normalizada e à 

consequente redução dos requisitos de 

fundos próprios que deverá revitalizar 

tanto os mercados de titularização como o 

financiamento da economia real; que, deste 

modo, o BCE relança uma técnica 

financeira propícia à diluição do risco e à 

opacidade, que esteve na origem da crise 

de 2008 e que beneficia sobretudo os 

bancos que comercializam estas 

montagens financeiras; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/6 

Alteração  6 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu  

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Congratula-se com o compromisso 

categórico assumido pelo Banco Central 

Europeu em agosto de 2012, de fazer tudo 

o que estiver ao seu alcance para defender 

o euro, que se revelou fundamental para 

assegurar a estabilidade financeira da 
área do euro; 

6. Lamenta o compromisso categórico 

assumido pelo Banco Central Europeu em 

agosto de 2012, de fazer tudo o que estiver 

ao seu alcance para defender o euro, o que 

impede a recuperação económica na 

maioria dos países da zona euro, gera 

austeridade e agrava o endividamento; 

Or. fr 

 

 


