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Alteração  1 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relatório anual de 2014 do Banco Central Europeu 

2015/2115(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Salienta que, embora os efeitos na 

economia real tenham sido muito 

limitados, os bancos conseguiram aceder, 

praticamente sem custos, a financiamento 

que subsidiou diretamente os seus 

balanços; lamenta o facto de a dimensão 

desse subsídio, apesar de representar um 

claro efeito orçamental indireto da 

política monetária, não ser acompanhada 

e publicada, bem como que o subsídio 

esteja isento de um condicionamento 

rigoroso em termos de como é investido; 

insiste que quaisquer medidas 

extraordinárias desta natureza devem ser 

acompanhadas de medidas destinadas a 

atenuar distorções do mercado e da 

economia; 

Or. en 
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Alteração  2 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relatório anual de 2014 do Banco Central Europeu 

2015/2115(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Lamenta o facto de a resposta à 

crise ter resultado na imposição de 

reformas estruturais aos Estados-

Membros e não aos bancos; 

Or. en 
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Alteração  3 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relatório anual de 2014 do Banco Central Europeu 

2015/2115(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  25-A. Salienta que, conforme indicado 

pelo papel do BCE relativamente à 

provisão de liquidez à Grécia em junho de 

2015 e os debates que se sabe terem 

ocorrido no Conselho de Governadores do 

BCE sobre a solvência dos bancos 

cipriotas, o conceito de «insolvência» que 

sustenta a provisão de liquidez do banco 

central a instituições na área do euro 

carece de um nível suficiente de clareza, 

pois o conceito pode referir-se a uma 

situação que surge num banco após uma 

decisão judicial de insolvência ou, em 

alternativa, a uma situação em que as 

autoridades de supervisão competentes 

determinam que uma instituição não 

cumpre os requisitos mínimos definidos 

no quadro do CRD/CRR; salienta que 

essa falta de clareza deve ser colmatada, a 

fim de garantir uma segurança jurídica e 

promover a estabilidade financeira; 

Or. en 

 

 


