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31.1.2018 A8-0383/13 

Alteração  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Recorda que, segundo o Eurostat, a 

inflação média na área do euro foi de 0,2 % 

em 2016, ao passo que a inflação excluindo 

os preços da energia se situou em 0,9 %; 

observa, além disso, que, tal como indicado 

no Relatório Anual do BCE em 2016, a 

inflação subjacente continua a pecar por 

falta de uma tendência ascendente 

convincente em 2016; 

7. Recorda que, segundo o Eurostat, a 

inflação média na área do euro foi de 0,2 % 

em 2016, ao passo que a inflação excluindo 

os preços da energia se situou em 0,9 %; 

observa, além disso, que, tal como indicado 

no Relatório Anual do BCE em 2016, a 

inflação subjacente continua a pecar por 

falta de uma tendência ascendente 

convincente em 2016; salienta que a 

moeda única e a sua arquitetura são o 

principal fator responsável pelas baixas 

taxas de inflação com que os Estados-

Membros da área do euro se deparam 

atualmente; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Alteração  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Observa que o crescimento do PIB 

na área do euro foi estável mas modesto, 

ainda que favorável quando comparado 

com anos anteriores e seguindo uma 

trajetória firme, situando-se nos 2 % em 

2015 e 1,8 % em 2016; toma nota de que, 

segundo as previsões económicas do 

outono de 2017 dos serviços da Comissão, 

o crescimento do PIB será de 2,2 % em 

2017 e 2,3 % em 2018; 

14. Observa que o crescimento do PIB 

na área do euro foi estável mas modesto, 

ainda que favorável quando comparado 

com anos anteriores e seguindo uma 

trajetória firme, situando-se nos 2 % em 

2015 e 1,8 % em 2016; toma nota de que, 

segundo as previsões económicas do 

outono de 2017 dos serviços da Comissão, 

o crescimento do PIB será de 2,2 % em 

2017 e 2,3 % em 2018; salienta que as 

taxas de crescimento do PIB dos 

Estados-Membros que não pertencem à 

área do euro superaram de longe as dos 

Estados-Membros que adotaram a moeda 

única; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Alteração  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

em nome do Grupo ENF 

 

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 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 ao nível dos Estados-Membros; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/16 

Alteração  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Sublinha que embora o agregado 

M1 tenha crescido a uma taxa de 8,8 % em 

2016, o M3 continua a crescer apenas 5 % 

por ano, o que demonstra que a 

transmissão da política monetária não é 

inteiramente eficaz e indica anomalias 

monetárias, bem como a falta de uma 

oferta de crédito adequada; realça, por 

conseguinte, a importância da união dos 

mercados de capitais (UMC), capaz de 

oferecer uma forma alternativa de 

financiamento da economia durante fases 

de instabilidade bancária; 

22. Sublinha que embora o agregado 

M1 tenha crescido a uma taxa de 8,8 % em 

2016, o M3 continua a crescer apenas 5 % 

por ano, o que demonstra que a 

transmissão da política monetária não é 

inteiramente eficaz e indica anomalias 

monetárias, bem como a falta de uma 

oferta de crédito adequada; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/17 

Alteração  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40. Observa que o Grupo de Alto Nível 

sobre os Recursos Próprios identificou os 

lucros obtidos pelo BCE com os 

rendimentos de senhoriagem como um dos 

novos recursos próprios possíveis para o 

orçamento da UE; salienta que 

transformar estes lucros num recurso 

próprio da UE exigiria uma alteração dos 

Estatutos do SEBC e do BCE, bem como 

ajustamentos a fim de ter em conta a 

situação específica dos Estados-Membros 

não pertencentes à área do euro; 

40. Considera que os lucros obtidos 

pelo BCE com os rendimentos de 

senhoriagem devem ser utilizados para 

reduzir as contribuições nacionais dos 

Estados-Membros para o orçamento da UE 

em vez de financiar as prioridades desta 

última; 

Or. en 

 

 


