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Poprawka  1 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7a. podkreśla, że choć wpływ na 

gospodarkę realną był bardzo 

ograniczony, banki mogły uzyskać 

praktycznie bez żadnych kosztów 

finansowanie, które bezpośrednio wsparło 

bilanse tych banków; ubolewa nad tym, że 

wielkość tego wsparcia, mimo że stanowi 

ono wyraźny fiskalny efekt uboczny 

polityki pieniężnej, nie jest monitorowana 

ani podawana do publicznej wiadomości, 

a inwestowanie tego wsparcia nie podlega 

ścisłym warunkom; domaga się, aby 

wszelkim tego rodzaju nadzwyczajnym 

środkom towarzyszyły środki 

ograniczające zakłócenia na rynkach i w 

gospodarce; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/2 

Poprawka  2 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. ubolewa nad faktem, że do 

przeprowadzenia reform strukturalnych w 

reakcji na kryzys zobowiązano państwa 

członkowskie, lecz nie banki; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/3 

Poprawka  3 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  25a. zwraca uwagę, że – jak pokazuje rola 

EBC w odniesieniu do zapewnienia 

płynności Grecji w czerwcu 2015 r. oraz 

przecieki dotyczące dyskusji Rady 

Prezesów EBC na temat wypłacalności 

cypryjskich banków – koncepcja 

„niewypłacalności” leżąca u podstaw 

zapewniania przez bank centralny 

płynności instytucjom w strefie euro nie 

jest wystarczająco jasna, gdyż może 

odnosić się zarówno do sytuacji powstałej 

w banku po stwierdzonej sądownie 

niewypłacalności, jak i do sytuacji, w 

której właściwe organy nadzoru 

stwierdzają, że dana instytucja nie spełnia 

minimalnych wymogów określonych w 

przepisach CRD/CRR; podkreśla, że 

należy zlikwidować ten brak jasności, aby 

zagwarantować pewność prawa i 

przyczynić się do zapewnienia stabilności 

finansowej; 

Or. en 

 

 


