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Pakeitimas 1 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europos Centrinio Banko 2014 m. metinė ataskaita 

2015/2115(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  7a. atkreipia dėmesį į tai, kad, nors 

poveikis realiajai ekonomikai buvo itin 

ribotas, bankai turėjo galimybę beveik 

nemokamai gauti finansavimą, kuriuo 

buvo tiesiogiai subsidijuojami jų balansai; 

apgailestauja dėl to, kad šių subsidijų 

dydis, nors jos ir yra akivaizdus pinigų 

politikos finansinis šalutinis poveikis, 

nėra stebimas ir skelbiamas ir kad jam 

netaikomos griežtos sąlygos, susijusios su 

investavimo būdais; tvirtina, kad tokio 

pobūdžio ypatingas priemones turėtų 

papildyti priemonės, kuriomis būtų 

siekiama mažinti rinkos ir ekonomikos 

iškraipymus; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europos Centrinio Banko 2014 m. metinė ataskaita 

2015/2115(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  10a. apgailestauja dėl to, kad reaguojant į 

krizę struktūrines reformas turėjo vykdyti 

valstybės narės, o ne bankai; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europos Centrinio Banko 2014 m. metinė ataskaita 

2015/2115(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  25a. atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip 

matyti iš ECB vaidmens, susijusios su 

likvidumo užtikrinimu Graikijai 2015 m. 

birželio mėn., ir nutekintų ECB valdytojų 

tarybos diskusijų dėl Kipro bankų 

likvidumo, „nemokumo“ sąvoka, kuria 

grindžiamas centrinio banko teikiamas 

likvidumo užtikrinimas euro zonos 

įstaigoms, nėra pakankamai aiški, nes ji 

reiškia padėtį banke po nemokumo 

paskelbimo teisme arba padėtį, kai 

kompetentingos priežiūros institucijos 

nustato, kad įstaiga neatitinka Direktyvos 

dėl kapitalo poreikio (DKP) ir Reglamento 

dėl kapitalo poreikio (RKP) sistemoje 

apibrėžtų minimalių reikalavimų; 

pabrėžia, jog toks aiškumo trūkumas turi 

būti panaikintas, kad būtų užtikrintas 

teisinis tikrumas ir skatinamas finansinis 

stabilumas; 

Or. en 

 

 


