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16.11.2016 A8-0302/1 

Amendamentul  1 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. îndeamnă BCE să ia în considerare, 

împreună cu alte organisme relevante ale 

Uniunii și în lumina cerinței de la 

articolul 127 alineatul (1) din TFUE ca 

SECB să sprijine politicile economice 

generale în Uniune, posibilitatea de a 

folosi programul de achiziționare de 

active în mod strategic, prin încurajarea, 

printr-o coordonare cu BEI, a dezvoltării 

claselor de active comercializabile sigure 

și simple, adecvate pentru acest program, 

care sunt asociate cu îndeplinirea 

obiectivelor-cheie ale UE, în special 

tranziția la o economie durabilă și 

echitabilă, precum și elaborarea unei serii 

de proiecte ecologice și sociale pentru 

care creditul creat prin relaxare 

cantitativă ar putea fi utilizat ca finanțare 

directă; 

Or. en 



 

AM\1109870RO.docx  PE593.649v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

16.11.2016 A8-0302/2 

Amendamentul  2 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. ia act de faptul că unele state membre 

utilizează ratele extrem de scăzute 

(negative) ale dobânzii ca pretext pentru a 

amâna introducerea reformelor 

structurale ce se impun și consolidarea 

necesară a deficitelor publice primare, în 

special la nivelul administrației centrale și 

subliniază, în acest sens, angajamentele 

stabilite în Pactul de stabilitate și de 

creștere; recunoaște că unul dintre motivele 

ce conduc la excedente bugetare în anumite 

state membre este aplicarea de rate 

negative ale dobânzii la datoria lor publică; 

subliniază că politicile economice 

naționale ar trebui coordonate, mai ales 

în cadrul zonei euro; subliniază faptul că 

procesul inevitabil de ieșire din politica 

monetară neconvențională va fi o problemă 

foarte complexă și că acest proces va 

trebui să fie planificat cu atenție pentru a se 

evita șocurile negative pe piețele de 

capital; 

25. observă faptul că ratele extrem de 

scăzute (negative) ale dobânzii au oferit 

statelor membre spațiu de manevră fiscală 

suplimentar, în special la nivelul 

administrației centrale, și subliniază, în 

acest sens, angajamentele stabilite în Pactul 

de stabilitate și de creștere; recunoaște că 

unul dintre motivele ce conduc la 

excedente bugetare în anumite state 

membre este aplicarea de rate negative ale 

dobânzii la datoria lor publică; subliniază 

faptul că procesul inevitabil de ieșire din 

politica monetară neconvențională va fi un 

proces foarte complex, care va trebui să fie 

planificat cu atenție pentru a se evita 

șocurile negative pe piețele de capital; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/3 

Amendamentul  3 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  32a. solicită BCE să pregătească, în 

cadrul următorului său raport anual, un 

studiu de cercetare privind aspectele pro 

și contra și fezabilitatea juridică a 

diferitelor opțiuni în ceea ce privește 

problema canalizării banilor nou-creați 

către investiții durabile, inclusiv opțiuni 

legate de conceptul de „elicopter 

monetar”, cu condiția respectării 

dispozițiilor din tratat; 

Or. en 

 

 


