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16.11.2016 A8-0302/7 

Alteração  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Denuncia o facto de a área do euro 

continuar a registar um elevado nível de 

desemprego e uma taxa de inflação 

excessivamente baixa como consequência 

direta da adoção da moeda única, que 

impôs um sistema de taxas de câmbio 

fixas a 19 Estados-Membros numa zona 

monetária marcada por enormes 

disparidades; deplora igualmente o facto 

de o euro ter gerado e continuar a gerar 

desequilíbrios da balança de pagamentos, 

com excedentes exagerados em países que 

gozam sistematicamente de impunidade 

por parte da Comissão; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Alteração  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-B. Considera que a UEM revelou a sua 

vulnerabilidade durante a crise 

económica e financeira mundial, em que 

se exacerbaram os desequilíbrios 

insustentáveis gerados pela introdução da 

moeda única; considera que a UEM tem 

vindo a revelar insuficiências estruturais 

devido ao facto de não ser uma zona 

monetária ótima, tendo gerado, ao longo 

dos anos, desequilíbrios 

macroeconómicos insustentáveis 

sobretudo para muitos países periféricos; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Alteração  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-C. Denuncia o facto de a moeda única, 

ao eliminar a possibilidade de absorção de 

choques assimétricos através das 

flutuações das taxas de câmbio, ter 

tornado mais difícil a resposta a crises, 

agravando simultaneamente o aumento 

das divergências estruturais entre os 

países centrais e os países periféricos; 

salienta a necessidade de preparar um 

plano alternativo para um 

desmantelamento ordenado e controlado 

da união monetária e de instaurar, 

entretanto, um procedimento de retirada 

voluntária acessível a todos os Estados-

Membros que desejem sair da união 

monetária, a fim de evitar o risco de o 

prolongamento desta situação poder levar 

a uma desintegração caótica e não 

controlada da área do euro;  

 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Alteração  10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

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. Lamenta que as medidas de política 

monetária não convencionais lançadas 

pelo BCE após a crise não tenham 

produzido os efeitos anunciados, pelo 

facto de a enorme liquidez injetada nos 

mercados ter permanecido bloqueada no 

sistema financeiro e ter sido utilizada 

pelos bancos para fins especulativos e não 

para financiar e apoiar a economia real; 

manifesta a sua preocupação pelo facto 

de o mercado de ABS estar a ficar cada 

vez mais arriscado e menos transparente; 

lamenta que o próprio BCE seja 

responsável pelo aumento do risco 

sistémico e das desigualdades e pelo risco 

de «bolhas» especulativas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Alteração  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  8 A. Considera que os Estados-Membros 

devem reapropriar-se da sua soberania 

fiscal e monetária para levar a cabo as 

políticas económicas expansivas que se 

afigurem necessárias e realizar 

investimentos públicos em prol do 

crescimento económico; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Alteração  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-A. Repudia veementemente o projeto da 

união dos mercados de capitais, pois uma 

maior «financeirização» da economia 

aumentaria a fragilidade, a interligação e 

a exposição do sistema económico aos 

riscos sistémicos e a novas crises em 

detrimento da economia real; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Alteração  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-B. Rejeita o projeto de União Bancária 

e a sua realização; considera que as 

medidas tomadas até à data 

demonstraram o fracasso das instituições 

da UE; considera que a supervisão se 

revelou imprecisa e penalizadora para 

alguns Estados-Membros, uma vez que os 

exercícios de avaliação (análise da 

qualidade dos ativos e teste de resistência) 

são inexatos e distorcidos para as grandes 

instituições bancárias, pondo em risco a 

capacidade de resiliência de todo o 

mercado; considera que a resolução – 

ainda incompleta pelo facto de o Fundo 

Único de Resolução (FUR) ainda não ter 

sido instituído – acabou por se revelar 

penalizadora para os consumidores, como 

ficou demonstrado com as primeiras 

aplicações do mecanismo de 

recapitalização interna; considera, por 

último, que o Sistema Europeu de 

Garantia de Depósitos (EDIS) poderá 

também vir a fracassar se não for 

acompanhado de uma garantia pública do 

BCE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Alteração  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-C. Considera que a reforma estrutural 

bancária deve ser realizada o mais 

rapidamente possível, com uma distinção 

clara e obrigatória entre as atividades 

retalhistas e as atividades de investimento, 

a fim de reduzir as interdependências e os 

riscos no setor bancário e de aumentar a 

sua resiliência; deplora a falta de 

interesse demonstrada pelas instituições 

europeias na realização de tal reforma; 

considera que é igualmente necessário 

elaborar uma regulamentação idónea 

sobre o sistema bancário sombra; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Alteração  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  27-A. Lamenta que o BCE tenha ido 

demasiado longe na interpretação do seu 

mandato no que se refere ao seu papel na 

Troica e deplora o papel desempenhado 

pelo BCE no Mecanismo Único de 

Supervisão (MUS) enquanto organismo 

de supervisão dos bancos europeus com 

importância sistémica, uma vez que o 

exercício das funções consignadas levará 

a conflitos de interesses;  

 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Alteração  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relatório anual de 2015 do Banco Central Europeu 

2016/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  27-B. Lamenta que o BCE não tenha 

conseguido atingir o seu objetivo de 

estabilidade dos preços desde o início da 

crise económica; observa que o BCE não 

é capaz de manter o nível de inflação 

próxima de 2 %; lamenta que o objetivo 

consagrado no seu Tratado seja a 

prossecução da estabilidade dos preços em 

vez da promoção do pleno emprego; 

Or. en 

 

 


