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31.1.2018 A8-0383/7 

Alteração  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Partilha do ponto de vista do BCE 

de que é necessária uma combinação 

equilibrada de políticas orçamentais 

nacionais sólidas e favoráveis ao 

crescimento, com base no pleno respeito 

do Pacto de Estabilidade e Crescimento e 

da sua flexibilidade integrada, juntamente 

com reformas socialmente equilibradas e 

ambiciosas que permitam aumentar a 

produtividade ao nível dos Estados-

Membros, a fim de transformar a atual 

recuperação cíclica num cenário de 

desenvolvimento económico sustentável a 

longo prazo e estruturalmente sólido; 

10. Lamenta o papel desempenhado 

pelo BCE na defesa de uma combinação 

de políticas de austeridade prejudiciais 

com base no pleno respeito do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento e em reformas 

estruturais neoliberais socialmente 

desequilibradas, destinadas a restaurar a 

competitividade externa das economias 

mais fracas através da desvalorização 

interna dos salários, o que conduziu a 

uma recessão mais profunda, a um 

aumento da pobreza e do desemprego e, 

ao mesmo tempo, a rácios dívida 

pública/PIB mais elevados; salienta que, 

para se transformar a atual fraca 

recuperação cíclica num cenário de 

desenvolvimento económico sustentável a 

longo prazo e estruturalmente sólido, existe 

uma necessidade urgente de estimular o 

investimento público ao nível dos Estados-

Membros, em especial nos países que 

registam menos margem de manobra 

orçamental; recorda, a este respeito, que o 

investimento público, especialmente em 

investigação e desenvolvimento, 

educação, segurança social e saúde, além 

de estimular a procura agregada a curto 

prazo gera também rendimentos mais 

elevados pela realização a longo prazo, 

conduzindo assim a uma redução do rácio 

dívida pública/PIB à medida que o 
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denominador aumenta; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Alteração  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 e o repetido fracasso em 

atingir tanto os grandes objetivos como as 

metas fulcrais para a inflação, o BCE tem 

de assegurar a manutenção de políticas 

acomodatícias até ser alcançada a 

estabilidade dos preços, que o Conselho de 

Governadores do BCE define como uma 

taxa de inflação em níveis próximos mas 

inferiores a 2 %, e a economia ter 

regressado ao pleno emprego; considera 

que o BCE deve, no entanto, reformular 

as suas políticas monetárias 

extraordinárias de tal modo que sejam 

transmitidas de forma eficaz à economia 

real, em especial através da introdução de 

requisitos obrigatórios para utilizar a 

liquidez suplementar na concessão de 

empréstimos à economia real, em vez de 

investir em ativos financeiros arriscados; 

exorta, além disso, o BCE a 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, transparente e concisa 

das suas medidas de política monetária; 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Alteração  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, tal como salientado 

pelo Presidente do BCE, a política 

monetária não é suficiente para sustentar a 

recuperação económica, nem pode 

contribuir para resolver os problemas 

estruturais da economia europeia, a menos 

que seja complementada por políticas a 

longo prazo cuidadosamente concebidas, 

equilibradas e justas do ponto de vista 

social que aumentem o crescimento e a 

competitividade ao nível dos Estados-

Membros, em combinação com políticas 

orçamentais sólidas e no âmbito do Pacto 

de Estabilidade e Crescimento; partilha, 

além disso, do ponto de vista do BCE de 
que é necessário aprofundar a arquitetura 

institucional da UEM para apoiar as 

reformas acima mencionadas e para tornar 

a área do euro mais resiliente aos choques 

macroeconómicos; 

18. Considera que, tal como salientado 

pelo Presidente do BCE, a política 

monetária não é suficiente para sustentar a 

recuperação económica, nem pode 

contribuir para resolver os problemas 

estruturais da área do euro e da economia 

europeia na sua globalidade, a menos que 

seja complementada por políticas 

orçamentais expansionistas ao nível da 

procura nos Estados-Membros que 

sustentem a procura agregada e permitam 

alcançar um crescimento económico 

sustentável e inclusivo, bem como 

reformas radicais que combatam as 

assimetrias que estiveram na origem da 

crise na área do euro; salienta, por isso, 

que é necessário rever a arquitetura 

institucional da UEM eliminando as atuais 

limitações orçamentais ao investimento 

público que decorrem do PEC e 

estabelecendo acordos com uma 

verdadeira partilha dos riscos, para tornar 

a área do euro mais resiliente aos choques 

macroeconómicos; adverte, neste contexto, 

que com o desenrolar da flexibilização 

quantitativa, e na ausência de qualquer 

forma de mutualização da dívida, irão 

provavelmente ressurgir as 

vulnerabilidades financeiras duradouras e 

as assimetrias profundas na área do euro, 

conduzindo a um aumento significativo 
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dos spreads da dívida soberana e à 

ameaça de uma nova crise da dívida 

soberana; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Alteração  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Salienta que, a fim de garantir a 

plena eficácia da política monetária, 

devem ser corrigidos os desequilíbrios da 

balança de transações correntes mediante a 

adoção de políticas económicas e 

orçamentais adequadas e da aplicação de 

reformas que permitam aumentar a 

produtividade; 

21. Salienta que a persistência de 

elevados excedentes na balança de 

transações correntes nos países do núcleo 

central da área do euro prejudica a 

recuperação económica dos países da 

periferia e da economia europeia no seu 

todo, impedindo, por conseguinte, um 

reequilíbrio da situação entre os 

diferentes países; realça a necessidade de 

que tais desequilíbrios macroeconómicos 

sejam devidamente combatidos e sejam 

adequadamente corrigidos os excedentes 

excessivos mediante a adoção de políticas 

económicas e orçamentais adequadas; 

insta, por conseguinte, a Comissão a 

tomar medidas de forma imediata e 

decisiva a este respeito no âmbito do 

procedimento relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Alteração  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  27-A. Realça com preocupação os riscos 

para a estabilidade financeira decorrentes 

da elevada exposição de determinados 

sistemas bancários a ativos financeiros de 

nível 2 e 3, incluindo os derivados; 

lamenta o facto de, desde a sua criação, o 

BCE não ter tomado quaisquer medidas 

para combater os riscos associados a estes 

instrumentos ilíquidos e complexos; 

reitera o seu apelo para que se inclua a 

exposição a ativos de nível 2 e 3 entre as 

prioridades do BCE para 2018 em matéria 

de supervisão;  

Or. en 

 

 


