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17.2.2016 A8-0012/1 

Predlog spremembe  1 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0012/2016 

Notis Marias 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 

2015/2115(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  7a. poudarja, da so lahko banke, čeprav 

so bili učinki na realno gospodarstvo zelo 

omejeni, praktično brez kakršnih koli 

stroškov dostopale do sredstev, s katerimi 

so neposredno subvencionirale svoje 

bilance stanja; obžaluje, da se obseg te 

subvencije, čeprav pomeni jasen fiskalni 

učinek prelivanja monetarne politike, ne 

spremlja in objavlja ter da zanj ne veljajo 

strogi pogoji v smislu namembnosti 

naložb; vztraja, da bi vse tovrstne izredne 

ukrepe morali spremljati ukrepi za 

blaženje izkrivljanja trgov in 

gospodarstva; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/2 

Predlog spremembe  2 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0012/2016 

Notis Marias 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 

2015/2115(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10a. obžaluje, da so se kot odziv na krizo 

zahtevale strukturne reforme v državah 

članicah, ne pa tudi v bankah; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/3 

Predlog spremembe  3 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0012/2016 

Notis Marias 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 

2015/2115(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  25a. opozarja, da – kot ponazarjajo vloga 

ECB pri zagotavljanju likvidnosti Grčiji 

junija 2015 in razprave Sveta guvernerjev 

ECB o solventnosti ciprskih bank, ki so 

pricurljale v javnost – koncept 

„nesolventnosti“, ki podpira zagotavljanje 

likvidnosti centralne banke institucijam v 

evroobmočju, ni dovolj jasen, saj se lahko 

nanaša na stanje, ki se v banki pojavi po 

sodni odločbi o nesolventnosti, ali na 

stanje, ko pristojni nadzorni organi 

ugotovijo, da institucija ne izpolnjuje 

minimalnih zahtev, opredeljenih v okviru 

direktive/uredbe o kapitalskih zahtevah; 

poudarja, da je treba to pomanjkanje 

jasnosti odpraviti, da bi zagotovili pravno 

varnost in spodbujali finančno stabilnost; 

Or. en 

 

 


