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31.1.2018 A8-0383/1 

Alteração  1 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Lola Sánchez Caldentey, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Considera que, dada a atual falta de 

eficácia dos canais de transmissão da 

política monetária, o BCE tem de assegurar 

a estabilidade dos preços, que o Conselho 

de Governadores do BCE define como uma 

taxa de inflação em níveis próximos mas 

inferiores a 2 %; que o BCE deve avaliar 

cuidadosamente os benefícios e os efeitos 

colaterais da sua política, em especial no 

que diz respeito ao combate à deflação no 

futuro; considera que, com vista a criar 

certeza e confiança nos mercados 

financeiros, o BCE deveria centrar-se na 

comunicação clara e concisa das suas 

medidas de política monetária; 

11. Considera que, dada a atual falta de 

eficácia dos canais de transmissão da 

política monetária, o BCE tem de assegurar 

a estabilidade dos preços, que o Conselho 

de Governadores do BCE define como uma 

taxa de inflação em níveis próximos mas 

inferiores a 2 %; que o BCE deve avaliar 

cuidadosamente os benefícios e os efeitos 

colaterais da sua política, em especial no 

que diz respeito ao combate à deflação no 

futuro; considera que a adoção da meta 

relativa ao PIB nominal deve constituir 

um novo objetivo da política monetária; 
considera que, com vista a criar certeza e 

confiança nos mercados financeiros, o 

BCE deveria centrar-se na comunicação 

clara e concisa das suas medidas de política 

monetária;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Alteração  2 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Lamenta que, apesar de o 

desemprego ter descido de 10,5 %, em 

dezembro de 2015, para 9,6 %, em 

dezembro de 2016, muitos países da área 

do euro continuam a registar um elevado 

nível de desemprego e a procura agregada 

na área do euro continua a ser moderada, 

tendo igualmente em conta que as 

persistentes desigualdades na UE podem 

ser prejudiciais para o desenvolvimento 

económico sólido e inclusivo; solicita, por 

conseguinte, a aplicação de políticas que 

visem aumentar a produtividade, centradas 

em competências que facilitem a criação de 

empregos de qualidade, bem como o 

aumento dos salários; 

19. Lamenta que, apesar de o 

desemprego ter descido de 10,5 %, em 

dezembro de 2015, para 9,6 %, em 

dezembro de 2016, muitos países da área 

do euro continuam a registar um elevado 

nível de desemprego e a procura agregada 

na área do euro continua a ser moderada, 

tendo igualmente em conta que as 

persistentes desigualdades na UE podem 

ser prejudiciais para o desenvolvimento 

económico sólido e inclusivo; solicita, por 

conseguinte, a aplicação de políticas que 

visem aumentar a produtividade, centradas 

em competências que facilitem a criação de 

empregos de qualidade, bem como o 

aumento dos salários; apela ao BCE para 

que estude opções políticas, além das 

taxas de juro e da aquisição de 

obrigações, a fim de canalizar de forma 

eficiente fundos ou crédito para a 

economia real; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Alteração  3 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Reconhece que, embora a atual 

política de baixas taxas de juro tenha um 

efeito temporariamente positivo no nível 

do crédito malparado (NPL), os elevados 

riscos associados ao crédito malparado 

devem ser abordados com eficácia de um 

modo estrutural; regista os esforços do 

MUS e do BCE no sentido de 

supervisionar e apoiar os bancos da área do 

euro, a fim de reduzir a sua exposição ao 

crédito malparado e, em especial, a 

orientação do BCE aos bancos sobre como 

combater o NPL, de março de 2017, e as 

suas ações relativas a determinados bancos, 

bem como o plano de ação aprovado pelo 

Conselho ECOFIN de 11 de julho de 2017, 

sem prejuízo dos poderes do Parlamento 

em matéria de legislação de nível 1; 

salienta que uma aplicação correta do 

Plano de Ação do Conselho requer um 

esforço conjunto dos bancos, das 

autoridades de supervisão, dos reguladores 

e das autoridades nacionais; solicita testes 

de esforço caracterizados pela ampla 

cobertura, pela pertinência metodológica e 

pela solidez; recomenda um 

acompanhamento cuidadoso da evolução 

dos mercados imobiliários; considera que 

quaisquer medidas adicionais devem 

assegurar o pleno respeito das 

27. Reconhece que, embora a atual 

política de baixas taxas de juro tenha um 

efeito temporariamente positivo no nível 

do crédito malparado (NPL), os elevados 

riscos associados ao crédito malparado 

devem ser abordados com eficácia de um 

modo estrutural; regista os esforços do 

MUS e do BCE no sentido de 

supervisionar e apoiar os bancos da área do 

euro, a fim de reduzir a sua exposição ao 

crédito malparado e, em especial, a 

orientação do BCE aos bancos sobre como 

combater o NPL, de março de 2017, e as 

suas ações relativas a determinados bancos, 

bem como o plano de ação aprovado pelo 

Conselho ECOFIN de 11 de julho de 2017, 

sem prejuízo dos poderes do Parlamento 

em matéria de legislação de nível 1; 

lamenta que, em muitos Estados-

Membros, os esforços envidados para 

reduzir o NPL do sistema bancário 

tenham resultado num ataque ao direito 

fundamental à habitação, o que fez com 

que milhares de famílias com baixos 

rendimentos perdessem, ou receiem 

perder, as suas casas devido a dívidas 

bancárias; salienta que uma aplicação 

correta do Plano de Ação do Conselho 

requer um esforço conjunto dos bancos, 

das autoridades de supervisão, dos 

reguladores e das autoridades nacionais; 
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prerrogativas do Parlamento Europeu; solicita testes de esforço caracterizados 

pela ampla cobertura, pela pertinência 

metodológica e pela solidez; recomenda 

um acompanhamento cuidadoso da 

evolução dos mercados imobiliários; 

considera que quaisquer medidas 

adicionais devem assegurar o pleno 

respeito das prerrogativas do Parlamento 

Europeu;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Alteração  4 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Solicita ao BCE que assegure a 

independência dos membros do seu comité 

de auditoria interna; insta o BCE, a fim de 

evitar conflitos de interesses, a publicar as 

declarações de interesses financeiros dos 

membros do Conselho do BCE; exorta o 

BCE a assegurar que a Comissão de Ética 

não seja presidida por um antigo presidente 

ou por outros membros anteriores do 

Conselho do BCE, nem por qualquer 

pessoa que possa ter conflitos de 

interesses; insta o Conselho do BCE a 

seguir o Código de Conduta e o Estatuto 

dos Funcionários da União Europeia e a 

exigir aos seus membros um período de 

abstenção profissional de dois anos após a 

conclusão do mandato; sublinha que os 

membros da Comissão Executiva do BCE 

devem abster-se de ser membros, em 

simultâneo, de fóruns ou de outras 

organizações que incluam executivos de 

bancos supervisionados pelo BCE; 

44. Solicita ao BCE que assegure a 

independência dos membros do seu comité 

de auditoria interna; insta o BCE, a fim de 

evitar conflitos de interesses, a publicar as 

declarações de interesses financeiros dos 

membros do Conselho do BCE; exorta o 

BCE a assegurar que a Comissão de Ética 

não seja presidida por um antigo presidente 

ou por outros membros anteriores do 

Conselho do BCE, nem por qualquer 

pessoa que possa ter conflitos de 

interesses; insta o Conselho do BCE a 

seguir o Código de Conduta e o Estatuto 

dos Funcionários da União Europeia e a 

exigir aos seus membros um período de 

abstenção profissional de dois anos após a 

conclusão do mandato; sublinha que os 

membros da Comissão Executiva do BCE 

devem abster-se de ser membros, em 

simultâneo, de fóruns ou de outras 

organizações que incluam executivos de 

bancos supervisionados pelo BCE; apela 

ao Presidente do BCE para que siga a 

recomendação do Provedor de Justiça 

Europeu e deixe de ser membro do 

Grupo dos Trinta, reforçando, assim, a 

independência do BCE; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Alteração  5 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Solicita ao BCE que adote uma 

política de denúncia de irregularidades 

clara e pública; 

45. Solicita ao BCE que adote uma 

política de denúncia de irregularidades 

clara e pública, com base nos relatórios da 

Comissão Europeia, do Parlamento 

Europeu e do Provedor de Justiça 

Europeu e na Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Alteração  6 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 46-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  46-A. Condena o comportamento 

especulativo do BCE no caso das 

obrigações gregas (SMP – programa dos 

mercados de títulos de dívida – e ANFA –

 acordo sobre os ativos financeiros 

líquidos), que foram excluídas do 

procedimento de redução com o 

envolvimento do setor privado (PSI) 

realizado em 2012, o que gerou, assim, 

quase 6,2 mil milhões de EUR de receitas 

para o Eurosistema e aumentou a pressão 

orçamental e o sofrimento do povo grego; 

apela ao Eurosistema para que restitua, 

sem impor quaisquer condições, estas 

receitas à Grécia, a fim de que o Governo 

grego reduza os excedentes primários 

insustentavelmente elevados que foram 

acordados no contexto do 3.º Programa de 

Ajustamento Macroeconómico para os 

próximos 36 anos; considera que os 

recursos financeiros provenientes da 

restituição dessas receitas ou do 

não pagamento das obrigações devem ser 

utilizados para neutralizar as medidas de 

austeridade pós-2018 relativas à redução 

do crédito de imposto sobre o rendimento 

das pessoas singulares e das pensões, bem 

como para aliviar a pesada carga fiscal 

suportada pelos trabalhadores, pelos 

agricultores e pelos 

trabalhadores independentes com 
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baixos rendimentos;  

Or. en 

 

 


