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16.11.2016 A8-0302/1 

Tarkistus  1 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

1 EP 2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. kehottaa EKP:tä pohtimaan yhdessä 

muiden unionin elinten kanssa ja ottaen 

huomioon SEUT-sopimuksen 127 

artiklan 1 kohdan vaatimuksen, että 

EKPJ:llä tuetaan unionin yleistä 

talouspolitiikkaa, mahdollisuutta käyttää 

arvopaperien osto-ohjelmaa strategisesti 

kannustamalla yhteistyössä EIP:n kanssa 

kehittämään turvallisia ja yksinkertaisia 

myytävien arvopaperien luokkia, jotka 

sopivat ohjelmaan ja jotka liittyvät 

keskeisten EU:n tavoitteiden 

saavuttamiseen ja erityisesti kestävään ja 

oikeudenmukaiseen talouteen 

siirtymiseen, ja laatia erilaisia 

ympäristöystävällisiä ja sosiaalisia 

hankkeita, joihin rahan määrän 

lisäämisellä luotua luottoa voitaisiin 

käyttää suorana rahoituksena; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/2 

Tarkistus  2 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. panee merkille, että jotkin jäsenvaltiot 

saattavat käyttää erittäin matalien 

(negatiivisten) korkojen politiikkaa 

lykätäkseen tarpeellisia 

rakenneuudistuksia ja tarvittavaa 

ensisijaisten julkisten alijäämiensä 

vakauttamista etenkin keskushallinnon 

tasolla, ja muistuttaa tässä yhteydessä 

vakaus- ja kasvusopimuksessa annetuista 

sitoumuksista; toteaa, että yksi 

budjettiylijäämien syistä joissakin 

jäsenvaltioissa on ollut niiden julkisen 

velan negatiivinen korko; korostaa, että 

kansallista talouspolitiikkaa olisi 

koordinoitava etenkin euroalueella; 
painottaa, että välttämätön 

epätavanomaisesta rahapolitiikasta 

luopumisen prosessi tulee olemaan hyvin 

monimutkainen ja se on suunniteltava 

huolellisesti kielteisten häiriöiden 

välttämiseksi pääomamarkkinoilla; 

25. panee merkille, että erittäin matalien 

(negatiivisten) korkojen politiikka on 

tarjonnut jäsenvaltioille ylimääräistä 

julkistalouden liikkumavaraa, etenkin 

keskushallinnon tasolla, ja muistuttaa tässä 

yhteydessä vakaus- ja kasvusopimuksessa 

annetuista sitoumuksista; toteaa, että yksi 

budjettiylijäämien syistä joissakin 

jäsenvaltioissa on ollut niiden julkisen 

velan negatiivinen korko; painottaa, että 

välttämätön epätavanomaisesta 

rahapolitiikasta luopumisen prosessi tulee 

olemaan hyvin monimutkainen ja se on 

suunniteltava huolellisesti kielteisten 

häiriöiden välttämiseksi 

pääomamarkkinoilla; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/3 

Tarkistus  3 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

32 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  32 a. kehottaa EKP:tä toteuttamaan 

seuraavan vuosikertomuksensa 

yhteydessä tutkimuksen eri vaihtoehtojen 

eduista ja haitoista ja oikeudellisesta 

toteutettavuudesta uusien varojen 

kanavoimiseksi kestäviin investointeihin, 

myös helikopterirahan käsitteeseen 

liittyvistä vaihtoehdoista, perussopimusten 

määräyksiä noudattaen; 

Or. en 

 

 


