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16.11.2016 A8-0302/1 

Predlog spremembe  1 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. poziva ECB, naj skupaj z drugimi 

ustreznimi organi Unije in v skladu z 

zahtevo iz člena 127(1) PDEU, tj. da mora 

ESCB podpirati splošne ekonomske 

politike v Uniji, preuči možnost strateške 

uporabe programa nakupa sredstev s 

spodbujanjem, v sodelovanju z EIB, 

razvoja varnih in preprostih razredov 

tržnega premoženja, primernih za 

program, ki so povezani z doseganjem 

ključnih ciljev EU, zlasti prehoda na 

trajnostno in pravično gospodarstvo, in 

razmisli o pripravi vrste zelenih in 

socialnih projektov, ki bi se lahko 

neposredno financirali s kreditom, 

ustvarjenim s kvantitativnim rahljanjem; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/2 

Predlog spremembe  2 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. je seznanjen, da nekatere države 

članice uporabljajo politiko izredno nizkih 

(negativnih) obrestnih mer kot izgovor, da 

odlagajo nujno potrebne strukturne 

reforme in konsolidacijo svojega 

primarnega javnega primanjkljaja, zlasti 

na državni ravni, ter v zvezi s tem poudarja 

zaveze iz Pakta za stabilnost in rast; 

priznava, da so negativne obrestne mere 

javnega dolga eden od razlogov, ki 

prispevajo k proračunskim presežkom v 

nekaterih državah članicah; poudarja, da je 

treba usklajevati nacionalne gospodarske 

politike, zlasti v euroobmočju; poudarja, 

da bo neizogibni proces izstopa v okviru 

nekonvencionalne monetarne politike 

zapleten in ga bo treba skrbno načrtovati, 

da bi preprečili negativne pretrese na 

kapitalskih trgih; 

25. ugotavlja, da je politika izredno nizkih 

(negativnih) obrestnih mer državam 

članicam zagotovila dodaten fiskalni 

manevrski prostor, zlasti na državni ravni 

ter v zvezi s tem poudarja zaveze iz Pakta 

za stabilnost in rast; priznava, da so 

negativne obrestne mere javnega dolga 

eden od razlogov, ki prispevajo k 

proračunskim presežkom v nekaterih 

državah članicah; poudarja, da bo 

neizogibni proces izstopa iz 

nekonvencionalne monetarne politike zelo 

zapleten in ga bo treba skrbno načrtovati, 

da bi preprečili negativne pretrese na 

kapitalskih trgih; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/3 

Predlog spremembe  3 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  32a. poziva ECB, naj v svojem 

prihodnjem letnem poročilu pripravi 

raziskavo o prednostih in slabostih ter 

pravni izvedljivosti različnih možnosti 

glede usmerjanja novo ustvarjenega 

denarja v trajnostne naložbe, vključno z 

možnostmi v zvezi s konceptom 

helikopterskega denarja, ob upoštevanju 

določb iz Pogodbe; 

Or. en 

 

 


