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Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. opfordrer ECB til sammen med de 

relevante EU-institutioner og på 

baggrund af kravet i artikel 127, stk. 1, i 

TEUF om, at ”ESCB [støtter] de generelle 

økonomiske politikker i Unionen” at 

overveje mulighederne for at anvende 

APP strategisk ved sammen med EIB at 

udvikle sikre og enkle omsættelige  former 

for værdipapirer, der passer ind i 

programmet og er knyttet sammen med 

virkeliggørelsen af centrale EU-

målsætninger, navnlig overgangen til en 

bæredygtig og retfærdig økonomi, og til at 

overveje en række grønne og sociale 

projekter, som kan finansieres direkte 

gennem de lånemuligheder, der opnås 

gennem kvantitative lempelser; 

Or. en 
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2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. konstaterer, at visse medlemsstater 

muligvis anvender ultralave (negative) 

rentesatser til at udskyde de nødvendige 

strukturreformer og den nødvendige 

konsolidering af deres primære offentlige 

gæld, navnlig på statslig plan, og minder i 

den forbindelse om de forpligtelser, der 

gælder inden for rammerne af stabilitets- 

og vækstpagten; erkender, at en af de 

faktorer, som har bidraget til 

budgetoverskuddet i visse medlemsstater, 

har været den negative rente på deres 

offentlige gæld; understreger, at der skal 

ske en samordning af de nationale 

økonomiske politikker, navnlig i 

euroområdet; understreger, at den 

uundgåelige proces med at ophøre med den 

utraditionelle pengepolitik vil blive meget 

kompliceret, og at denne proces vil skulle 

planlægges omhyggeligt for at undgå 

negative chok på kapitalmarkederne; 

25. henviser til, at de ultralave (negative)  

rentesatser har givet medlemsstaterne 

yderligere finanspolitisk råderum, navnlig 

på statslig plan, og minder i den 

forbindelse om de forpligtelser, der gælder 

inden for rammerne af stabilitets- og 

vækstpagten; erkender, at en af de faktorer, 

som har bidraget til budgetoverskuddet i 

visse medlemsstater, har været den 

negative rente på deres offentlige gæld; 

understreger, at den uundgåelige proces 

med at ophøre med den utraditionelle 

pengepolitik vil blive meget kompliceret, 

og at denne proces vil skulle planlægges 

omhyggeligt for at undgå negative chok på 

kapitalmarkederne; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  32a. opfordrer ECB til i sin næste 

årsberetning at medtage en akademisk 

undersøgelse af fordele og ulemper og de 

juridiske muligheder for forskellige 

muligheder for kanalisering af yderligere 

pengebeløb til bæredygtige investeringer, 

herunder muligheder for anvendelse af 

såkaldte helikopterpenge, samtidig med at 

traktatens bestemmelser overholdes; 

Or. en 

 

 


