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17.2.2016 A8-0012/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ca. vzhledem k tomu, že takovéto 

optimistické předpovědi se v posledních 

letech téměř vždy ukázaly jako mylné; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/5 

Pozměňovací návrh  5 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že nízké ceny energií, 

přestože mají negativní dopad na inflační 

očekávání, by mohly napomoci 

hospodářskému oživení; 

D. vzhledem k tomu, že nízké ceny energií, 

přestože mají negativní dopad na inflační 

očekávání, by mohly napomoci 

hospodářskému oživení, ale že by také 

mohly vést k rozsáhlým bankrotům v 

odvětvích spojených s ropou a mohly by 

zahájit negativní řetězovou reakci; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Pozměňovací návrh  6 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. očekává, že ECB v souladu s článkem 

282 SFEU přispěje obecným 

hospodářským politikám v Unii a k 

dosažení jejich cílů, aniž by byl ohrožen 

její hlavní úkol, kterým je zajištění cenové 

stability; 

vypouští se 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Pozměňovací návrh  7 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vítá kategorický závazek ECB „učinit 

vše“ pro záchranu eura, jejž přijala v srpnu 

2012; 

11. s politováním bere na vědomí 

kategorický závazek ECB „učinit vše“ pro 

záchranu eura, jejž přijala v srpnu 2012; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/8 

Pozměňovací návrh  8 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. bere na vědomí, že Komise předložila 

dne 24. listopadu 2015 návrh o evropském 

systému pojištění vkladů, který se vztahuje 

na vklady v celé eurozóně;  

34. bere na vědomí, že Komise předložila 

dne 24. listopadu 2015 návrh o evropském 

systému pojištění vkladů, který se vztahuje 

na vklady v celé eurozóně;  poukazuje na 

skutečnost, že tento systém je ve 

skutečnosti koncipován jako stálý 

mechanismus transferů uvnitř eurozóny, 

přičemž však tento mechanismus nebude 

schopen vyřešit asymetrickou 

nerovnováhu, která vyplývá z podstaty 

EMU; 

Or. en 

 

 


