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Alteração  4 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relatório anual de 2014 do Banco Central Europeu 

2015/2115(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  C-A. Considerando que estas previsões 

otimistas acabaram quase 

sistematicamente por não se confirmar 

nos últimos anos; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/5 

Alteração  5 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relatório anual de 2014 do Banco Central Europeu 

2015/2115(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a diminuição dos 

preços da energia, embora tendo um 

impacto negativo nas expectativas de 

inflação, pode potencialmente ajudar a 

recuperação económica; 

D. Considerando que a diminuição dos 

preços da energia, embora tendo um 

impacto negativo nas expectativas de 

inflação, pode potencialmente ajudar a 

recuperação económica, podendo também, 

porém, provocar falências em massa nos 

setores relacionados com petróleo e 

desencadear uma reação negativa em 

cadeia; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Alteração  6 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relatório anual de 2014 do Banco Central Europeu 

2015/2115(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Espera que, nos termos do artigo 282.º 

do TFUE, desde que a manutenção da 

estabilidade dos preços, sua função 

principal, não seja posta em risco, o BCE 

contribua para as políticas económicas 

gerais na União e para a consecução dos 

seus objetivos; 

Suprimido 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Alteração  7 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relatório anual de 2014 do Banco Central Europeu 

2015/2115(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Congratula-se com a promessa formal 

do BCE, em agosto de 2012, de «fazer 

todos os possíveis» para defender o euro; 

11. Lamenta a promessa formal do BCE, 

em agosto de 2012, de «fazer todos os 

possíveis» para defender o euro; 

Or. en 



 

AM\1086786PT.doc  PE576.615v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.2.2016 A8-0012/8 

Alteração  8 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relatório anual de 2014 do Banco Central Europeu 

2015/2115(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Toma nota de que, em 24 de novembro 

de 2015, a Comissão propôs um sistema de 

garantia de depósitos ao nível da área do 

euro (EDIS) para os depósitos bancários; 

34. Toma nota de que, em 24 de novembro 

de 2015, a Comissão propôs um sistema de 

garantia de depósitos ao nível da área do 

euro (EDIS) para os depósitos bancários; 

assinala que, embora esta medida seja 

efetivamente concebida como um 

mecanismo de transferência permanente 

na área do euro, nunca poderá, no 

entanto, resolver os inerentes 

desequilíbrios assimétricos da UEM; 

Or. en 

 

 


