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Pakeitimas 1 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. ragina ECB, veikiant drauge su 

kitomis susijusiomis Sąjungos 

institucijomis ir atsižvelgiant į SESV 127 

straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą 

„ECBS remia Sąjungos bendrąsias 

ekonominės politikos kryptis“, apsvarstyti 

galimybę naudoti savo vykdomą turto 

pirkimo programą strategiškai – derinant 

veiksmus su EIB skatinti saugių ir 

paprastų programai tinkamų antrinę 

rinką turinčio turto klasių, susietų su 

pagrindiniais ES tikslais (ypač su 

perėjimu prie tvarios ir teisingos 

ekonomikos), plėtrą, taip pat apsvarstyti 

galimybę parengti įvairius ekologinius ir 

socialinius projektus, kurių tiesioginiam 

finansavimui galėtų būti naudojamas 

kreditas, sukurtas vykdant kiekybinį 

skatinimą; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/2 

Pakeitimas 2 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. atsižvelgia į tai, kad kai kurios 

valstybės narės gali naudotis itin mažų 

(neigiamų) palūkanų normų politika 

siekdamos atidėti būtinas struktūrines 

reformas ir savo pirminio valdžios 

sektoriaus deficito konsolidavimą, ypač 

centrinės valdžios lygmeniu, todėl šiuo 

klausimu atkreipia dėmesį į įsipareigojimus 

pagal Stabilumo ir augimo paktą; 

pripažįsta, kad viena iš biudžeto 

pertekliaus kai kuriose valstybėse narėse 

priežasčių buvo neigiamos jų valdžios 

sektoriaus skolos palūkanų normos; 

pabrėžia, kad reikėtų koordinuoti 

nacionalinę ekonominę politiką, ypač 

euro zonoje; pabrėžia, kad neišvengiamas 

netradicinės pinigų politikos užbaigimo 

procesas bus labai sudėtingas ir kad šį 

žingsnį reikės kruopščiai suplanuoti, 

siekiant išvengti neigiamo poveikio 

kapitalo rinkoms; 

25. atkreipia dėmesį į tai, kad itin mažų 

(neigiamų) palūkanų normų politika 

suteikė valstybėms narėms papildomų 

fiskalinių galimybių, ypač centrinės 

valdžios lygmeniu, ir šiuo klausimu 

atkreipia dėmesį į įsipareigojimus pagal 

Stabilumo ir augimo paktą; pripažįsta, kad 

viena iš biudžeto pertekliaus kai kuriose 

valstybėse narėse priežasčių buvo 

neigiamos jų valdžios sektoriaus skolos 

palūkanų normos; pabrėžia, kad 

neišvengiamas netradicinės pinigų 

politikos užbaigimo procesas bus labai 

sudėtingas ir jį reikės kruopščiai 

suplanuoti, siekiant išvengti neigiamo 

poveikio kapitalo rinkoms; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/3 

Pakeitimas 3 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 32a. prašo ECB rengiant savo kitą metinę 

ataskaitą atlikti mokslinį tyrimą, kuriame 

būtų įvertinti įvairių alternatyvų nukreipti 

sukurtą naują pinigų masę tvarioms 

investicijoms privalumai, trūkumai ir 

teisinės galimybės, be kita ko, apsvarstant 

alternatyvas, susijusias su tiesioginio 

likvidumo didinimo (angl. „helicopter 

money“) koncepcija, kartu laikantis 

Sutarties nuostatų; 

Or. en 

 

 


