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17.2.2016 A8-0012/1 

Amendement  1 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0012/2016 

Notis Marias 

Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank 

2015/2115(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. stelt vast dat, hoewel de gevolgen 

voor de reële economie zeer beperkt zijn 

geweest, banken vrijwel gratis toegang 

hebben gekregen tot financiering, hetgeen 

direct aan hun balansen ten goede is 

gekomen; betreurt dat de omvang van 

deze subsidie, hoewel die een duidelijk 

overloopeffect van het monetair beleid 

vormt, niet wordt gecontroleerd en 

openbaar gemaakt, en dat voor de 

besteding ervan geen strikte voorwaarden 

gelden; onderstreept dat dit soort 

buitengewone maatregelen altijd gepaard 

moeten gaan met maatregelen om 

verstoringen van de markten en de 

economie te beperken; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/2 

Amendement  2 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0012/2016 

Notis Marias 

Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank 

2015/2115(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. betreurt dat in reactie op de crisis 

structurele hervormingen zijn opgelegd 

aan lidstaten, maar niet aan banken; 

Or. en 



 

AM\1086787NL.doc  PE576.615v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

17.2.2016 A8-0012/3 

Amendement  3 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0012/2016 

Notis Marias 

Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank 

2015/2115(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  25 bis. wijst erop dat, zoals blijkt uit de rol 

van de ECB bij de liquiditeitsverstrekking 

aan Griekenland in juni 2015 en de 

uitgelekte besprekingen van de raad van 

bestuur van de ECB over de solvabiliteit 

van Cypriotische banken, het concept van 

"insolvabiliteit" dat ten grondslag ligt aan 

de verstrekking van liquiditeit door 

centrale banken aan instellingen in de 

eurozone, onvoldoende duidelijk is, omdat 

dit concept kan verwijzen naar zowel een 

situatie die zich voordoet bij een bank na 

een gerechtelijke beslissing inzake 

insolvabiliteit, als een situatie waarbij de 

bevoegde toezichthoudende instanties 

hebben vastgesteld dat een instelling niet 

voldoet aan de minimumvereisten als 

vastgesteld in het RKV/VKV-kader; 

onderstreept dat dit gebrek aan 

duidelijkheid verholpen moet worden om 

te zorgen voor rechtszekerheid en om de 

financiële stabiliteit te bevorderen; 

Or. en 

 

 


