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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

17.2.2016 A8-0012/1 

Τροπολογία  1 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0012/2016 

Νότης Μαριάς 

Εηήζια Έκθεζη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Κενηπικήρ Τπάπεζαρ για ηο 2014 

2015/2115(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  7α. ηνλίδεη όηη, αλ θαη νη ζπλέπεηεο ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία ππήξμαλ πνιύ 

πεξηνξηζκέλεο, νη ηξάπεδεο θαηόξζωζαλ 

λα απνθηήζνπλ, ρωξίο ζρεδόλ θόζηνο,  

πξόζβαζε ζε θεθάιαηα κε ηα νπνία 

ρξεκαηνδόηεζαλ άκεζα ηνπο 

ηζνινγηζκνύο ηνπο· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ 

γηα ην γεγνλόο όηη ε έθηαζε ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο απηήο, κνινλόηη 

απνηειεί πξνδήιωο κηα δεπηεξνγελή 

νηθνλνκηθή ζπλέπεηα ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο, δελ ππόθεηηαη ζε έιεγρν θαη δελ 

αλαθνηλώλεηαη θαη δελ ππόθεηηαη ζε 

απζηεξνύο όξνπο όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν 

επέλδπζεο ηωλ θεθαιαίωλ απηώλ· ηνλίδεη 

όηη όια ηα έθηαθηα κέηξα ηνπ είδνπο 

απηνύ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από 

κέηξα πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο ζηξεβιώζεηο 

ζηηο αγνξέο θαη ζηελ νηθνλνκία· 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/2 

Τροπολογία  2 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0012/2016 

Νότης Μαριάς 

Εηήζια Έκθεζη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Κενηπικήρ Τπάπεζαρ για ηο 2014 

2015/2115(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  10α. απνδνθηκάδεη ην γεγνλόο όηη νη 

δηαξζξωηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο έρνπλ επηβιεζεί 

ζε θξάηε κέιε, όρη όκωο ζηηο ηξάπεδεο· 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/3 

Τροπολογία  3 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0012/2016 

Νότης Μαριάς 

Εηήζια Έκθεζη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Κενηπικήρ Τπάπεζαρ για ηο 2014 

2015/2115(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  25α. ηνλίδεη όηη, όπωο έρεη θαηαζηεί 

θαλεξό από ηνλ ξόιν πνπ δηαδξακάηηζε ε 

ΕΚΤ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή 

ξεπζηόηεηαο ζηελ Ειιάδα ηνλ Ινύλην ηνπ 

2015 θαη από ηηο ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηωλ Δηνηθεηώλ ηεο ΕΚΤ 

πνπ ήιζαλ ζην θωο ηεο δεκνζηόηεηαο 

ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπόηεηα ηωλ 

θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, ε έλλνηα ηεο 

«αθεξεγγπόηεηαο» κε ηελ νπνία 

δηθαηνινγείηαη ε παξνρή ξεπζηόηεηαο 

από ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα ζε πηζηωηηθά 

ηδξύκαηα ζηε δώλε ηνπ επξώ, δελ είλαη 

επαξθώο ζαθήο, δεδνκέλνπ όηη ε έλλνηα 

απηή κπνξεί λα αθνξά ηόζν ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη κηα 

ηξάπεδα κεηά από ηε δηαπίζηωζε ηεο 

αθεξεγγπόηεηαο κε δηθαζηηθή απόθαζε, 

όζν θαη κηα θαηάζηαζε όπνπ νη αξκόδηεο 

επνπηηθέο αξρέο δηαπηζηώλνπλ όηη έλα 

πηζηωηηθό ίδξπκα δελ ηεξεί ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζην 

πιαίζην ηνπ θαλνληζκνύ θαη ηεο νδεγίαο 

πεξί θεθαιαηαθώλ απαηηήζεωλ 

(CRD/CRR)· ππνγξακκίδεη όηη ε ελ ιόγω 

αζάθεηα πξέπεη λα αξζεί πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη βεβαηόηεηα δηθαίνπ θαη λα 

εληζρύεηαη ε ζηαζεξόηεηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζηωηηθνύ ζπζηήκαηνο· 

Or. en 
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