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17.2.2016 A8-0012/1 

Amendamentul  1 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 

2015/2115(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. evidențiază că, deși efectele asupra 

economiei reale au fost foarte limitate, 

băncile au putut accesa, practic fără 

costuri, finanțări care au subvenționat 

direct bilanțurile lor; regretă faptul că 

dimensiunea acestei subvenții, deși 

reprezintă un efect fiscal de propagare 

clar al politicii monetare, nu este 

monitorizată și publicată și că nu este 

supusă unei condiționalități stricte în ceea 

ce privește modul în care este investită; 

insistă asupra faptului că orice măsură 

extraordinară de acest tip ar trebui 

însoțită de măsuri de atenuare a 

denaturării piețelor și economiei; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/2 

Amendamentul  2 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 

2015/2115(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. regretă faptul că reacția la criză a 

avut drept rezultat impunerea unor 

reforme structurale statelor membre, însă 

nu și băncilor; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/3 

Amendamentul  3 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 

2015/2115(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  25a. evidențiază faptul că, după cum au 

indicat rolul BCE în raport cu furnizarea 

de lichidități în Grecia în iunie 2015 și 

discuțiile ieșite la iveală ale Consiliului 

guvernatorilor BCE privind solvabilitatea 

băncilor cipriote, conceptul de 

„insolvabilitate” care stă la baza 

furnizării de lichidități de către banca 

centrală instituțiilor din zona euro nu este 

suficient de clar, întrucât poate face 

referire atât la o situație apărută într-o 

bancă după stabilirea pe cale judiciară a 

insolvabilității cât și, alternativ, la o 

situație în care autoritățile de 

supraveghere competente stabilesc că o 

instituție nu îndeplinește cerințele minime 

definite în cadrul CRD/CRR; subliniază 

că această lipsă de claritate trebuie 

abordată pentru a garanta securitatea 

juridică și pentru a promova stabilitatea 

financiară; 

Or. en 

 

 


