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Betænkning A8-0012/2016 

Notis Marias 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 

2015/2115(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7a. påpeger, at skønt virkningerne på 

realøkonomien har været meget 

begrænsede, har bankerne kunnet få 

adgang til finansiering praktisk taget 

uden omkostninger, og det har været en 

direkte støtte for deres regnskaber; 

beklager dybt, at størrelsen af denne 

støtte, på trods af at den repræsenterer en 

klar finanspolitisk afsmitningseffekt, ikke 

måles og offentliggøres, og at den ikke er 

underlagt streng konditionalitet med 

hensyn til, hvordan den investeres; 

insisterer på, at eventuelle ekstraordinære 

foranstaltninger af denne type ledsages af 

foranstaltninger for at modvirke 

fordrejninger af markeder og økonomi; 

Or. en 
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Ernest Urtasun 
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Betænkning A8-0012/2016 

Notis Marias 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 

2015/2115(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10a. beklager det faktum, at svaret på 

krisen har resulteret i, at der pålægges 

medlemsstaterne, men ikke bankerne, 

strukturreformer; 

Or. en 
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Betænkning A8-0012/2016 

Notis Marias 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 

2015/2115(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  25a. påpeger, at på grundlag af ECB's 

rolle i forhold til 

likviditetsforanstaltningerne for 

Grækenland i juni 2015 og de lækkede 

drøftelser fra ECB's Styrelsesråd om 

cypriotiske bankers soliditet mangler 

begrebet "insolvens", der ligger til grund 

for at stille centralbankslikviditet til 

rådighed for institutioner i euroområdet, 

et tilstrækkeligt niveau af klarhed, da 

begrebet både henviser til en situation, 

som opstår i en bank efter en retslig 

afgørelse om insolvens, og til den 

situation, hvor kompetente 

tilsynsmyndigheder afgør, at en institution 

ikke overholder de mindstekrav, der er 

defineret inden for rammerne af 

kapitalkravsforordningen/kapitalkravsdir

ektivet; understreger, at en sådan mangel 

på klarhed skal udbedres, således at der 

sikres juridisk sikkerhed og skabes 

finansiel stabilitet; 

Or. en 

 

 


