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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.2.2016 A8-0012/1 

Módosítás  1 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0012/2016 

Notis Marias 

Az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2115(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  7a. rámutat arra, hogy míg a 

reálgazdaságra gyakorolt hatás igen 

korlátozott volt, a bankok szinte ingyen 

juthattak finanszírozáshoz, ami a 

mérlegük közvetlen támogatását jelenti; 

sajnálatosnak tatja, hogy bár e támogatás 

egyértelműen példázza a monetáris 

irányítás költségvetési átgyűrűző hatását, 

annak mértékét senki nem követi nyomon 

és sehol nem teszik közzé, és nem 

vonatkozik rá szigorú feltételrendszer, 

amely szabályozná, hogy milyen módon 

kell befektetni; kitart amellett, hogy az 

effajta kivételes intézkedéseket a piac- és 

gazdaságtorzító hatások enyhítésére 

irányuló intézkedéseknek kellene 

kísérniük; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/2 

Módosítás  2 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0012/2016 

Notis Marias 

Az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2115(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. sajnálatosnak tartja, hogy a válság 

következményeként a tagállamokra 

strukturális reformokat kényszerítettek, de 

a bankokra nem; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/3 

Módosítás  3 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0012/2016 

Notis Marias 

Az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2115(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  25a. rámutat arra, hogy amint azt az EKB 

Görögországnak való 2015. júniusi 

likviditásnyújtással összefüggésben 

játszott szerepe és az EKB 

Kormányzótanácsának a ciprusi bankok 

fizetőképességével kapcsolatos, 

kiszivárgott vitája jelezte, a 

„fizetésképtelenség” fogalma nem eléggé 

egyértelmű, miután a fogalom a 

fizetésképtelenség bíróság általi 

megállapítása után az adott banknál 

előállt helyzetre és arra a helyzetre 

egyaránt vonatkozhat, amikor az illetékes 

felügyeleti hatóságok megállapítják, hogy 

valamely intézmény nem teljesíti a 

CRD/CRR-keretrendszerben 

meghatározott minimumkövetelményeket; 

hangsúlyozza, hogy a jogbiztonság 

garantálása és a pénzügyi stabilitás 

előmozdítása érdekében megoldást kell 

találni az egyértelműség e hiányára; 

Or. en 

 

 


