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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

16.11.2016 A8-0302/1 

Τροπολογία  1 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. ζητεί μετ’ επιτάσεως από την ΕΚΤ να 

εξετάσει –σε συνεργασία με τους άλλους 

αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης και 

υπό το πρίσμα της απαίτησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 127 παράγραφος 

1 ΣΛΕΕ σύμφωνα με την οποία το ΕΣΚΤ 

«στηρίζει τις γενικές οικονομικές 

πολιτικές της Ένωσης»– τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα αγοράς 

περιουσιακών στοιχείων (APP) με 

στρατηγικό τρόπο, ενθαρρύνοντας, σε 

συντονισμό με την ΕΤΕπ, την ανάπτυξη 

κατηγοριών ασφαλών και απλών 

εμπορεύσιμων στοιχείων ενεργητικού, 

κατάλληλων για το πρόγραμμα, που να 

συνδέονται με την επίτευξη βασικών 

στόχων της ΕΕ, και ιδίως με τη 

μετάβαση σε μια βιώσιμη και δίκαιη 

οικονομία, καθώς και να εξετάσει το 

ενδεχόμενο να καταρτίσει μια σειρά 

πράσινων και κοινωνικών έργων στην 

περίπτωση των οποίων η πίστωση που θα 

δημιουργείται μέσω της ποσοτικής 

χαλάρωσης, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιείται ως άμεση 

χρηματοδότηση· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/2 

Τροπολογία  2 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι 

ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να 

χρησιμοποιούν την πολιτική εξαιρετικά 

χαμηλών (αρνητικών) επιτοκίων ως 

πρόσχημα για την αναβολή των 

αναγκαίων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και της εξυγίανσης των 

πρωτογενών τους δημόσιων ελλειμμάτων, 

ιδίως σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, 

και επισημαίνει εν προκειμένω τις 

δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 

αναγνωρίζει ότι ένας από τους λόγους που 

συνέβαλαν στα δημοσιονομικά 

πλεονάσματα σε ορισμένα κράτη μέλη 

ήταν τα αρνητικά επιτόκια του δημόσιου 

χρέους τους· τονίζει ότι οι εθνικές 

οικονομικές πολιτικές θα πρέπει να 

συντονίζονται, ιδίως εντός της ζώνης του 

ευρώ· υπογραμμίζει ότι η αναπόφευκτη 

διαδικασία εξόδου από τη μη συμβατική 

νομισματική πολιτική θα είναι ένα 

ιδιαίτερα σύνθετη και θα πρέπει να 

σχεδιαστεί με προσοχή, προκειμένου να 

αποφευχθούν αρνητικοί κλυδωνισμοί στις 

κεφαλαιαγορές· 

25. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι 

η πολιτική εξαιρετικά χαμηλών 

(αρνητικών) επιτοκίων έχει προσφέρει 

επιπλέον δημοσιονομικό περιθώριο στα 

κράτη μέλη, ιδίως σε επίπεδο κεντρικής 

κυβέρνησης, και επισημαίνει εν 

προκειμένω τις δεσμεύσεις τους στο 

πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης· αναγνωρίζει ότι ένας από τους 

λόγους που συνέβαλαν στα δημοσιονομικά 

πλεονάσματα σε ορισμένα κράτη μέλη 

ήταν τα αρνητικά επιτόκια του δημόσιου 

χρέους τους· υπογραμμίζει ότι η 

αναπόφευκτη διαδικασία εξόδου από τη μη 

συμβατική νομισματική πολιτική θα είναι 

ιδιαίτερα σύνθετη και θα πρέπει να 

σχεδιαστεί με προσοχή, προκειμένου να 

αποφευχθούν αρνητικοί κλυδωνισμοί στις 

κεφαλαιαγορές· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/3 

Τροπολογία  3 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  32α. ζητεί από την ΕΚΤ να εκπονήσει, 

στο πλαίσιο της προσεχούς ετήσιας 

έκθεσής της, ερευνητική μελέτη σχετικά 

με τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα 

και τη νομική σκοπιμότητα των 

διαφόρων επιλογών για τη διοχέτευση 

φρεσκοτυπωμένου χρήματος σε βιώσιμες 

επενδύσεις, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, 

και τις επιλογές που συνδέονται με την 

έννοια του «χρήματος εξ ουρανού» 

(«helicopter money»), με σεβασμό προς 

τις διατάξεις της Συνθήκης· 

Or. en 

 

 


