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9.1.2019 A8-0424/1 

Alteração  1 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relatório Anual do BCE 2017 

(2018/2101(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Toma nota do aumento dos saldos 

do TARGET2, o que aponta para saídas de 

capital contínuas da periferia da área do 

euro; observa que o BCE considera que as 

alterações nos saldos do TARGET 

refletem, em grande medida, os fluxos de 

liquidez gerados no contexto do APP e não 

constituem um sintoma de tensão renovada 

nos mercados financeiros; solicita ao BCE 

que clarifique os fatores subjacentes e os 

riscos potenciais relacionados com os 

desequilíbrios que tal situação poderá 

provocar; 

33.  Toma nota do aumento dos saldos 

do TARGET2, o que aponta para saídas de 

capital contínuas da periferia da área do 

euro; observa que o BCE considera que as 

alterações nos saldos do TARGET 

refletem, em grande medida, os fluxos de 

liquidez gerados no contexto do APP e não 

constituem um sintoma de tensão renovada 

nos mercados financeiros; solicita ao BCE 

que clarifique os fatores subjacentes e os 

riscos potenciais relacionados com os 

desequilíbrios que tal situação poderá 

provocar; considera que o BCE deve 

exigir garantias adequadas para os saldos 

do TARGET2; recomenda que os saldos 

negativos do TARGET2 sejam 

automaticamente convertidos em dívida 

pública se um Estado-Membro sair da 

área do euro; recomenda o 

estabelecimento de um procedimento 

formal que permita aos Estados-Membros 

sair da área do euro; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/2 

Alteração  2 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relatório Anual do BCE 2017 

(2018/2101(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 34-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  34-A. Insta o BCE, sem prejuízo da sua 

independência, e a Comissão a 

recomendar uma alteração do 

procedimento de votação do BCE, para 

que, em todas as suas decisões, os votos 

no Conselho do BCE sejam ponderados 

de acordo com as quotas dos bancos 

centrais nacionais no capital subscrito do 

BCE; solicita ao BCE e à Comissão que 

considerem a possibilidade de tornar 

obrigatório que as medidas de política 

monetária não convencionais sejam 

adotadas por maioria qualificada; 

Or. en 

 

 


