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Betænkning A8-0012/2016 

Notis Marias 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 

2015/2115(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ca. der henviser til, at sådanne 

optimistiske prognoser systematisk 

efterfølgende er blevet opgivet i de senere 

år; 

Or. en 
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Betænkning A8-0012/2016 

Notis Marias 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 

2015/2115(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at selv om de lave 

energipriser har en negativ virkning på 

inflationsforventningerne, kan de muligvis 

bidrage til den økonomiske genopretning; 

D. der henviser til, at selvom de lave 

energipriser har en negativ virkning på 

inflationsforventningerne, kan de muligvis 

bidrage til den økonomiske genopretning, 

men de kan også forårsage massive 

konkurser i de olierelaterede sektorer og 

udløse en negativ kædereaktion;  

Or. en 
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Bernard Monot 
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Betænkning A8-0012/2016 

Notis Marias 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 

2015/2115(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. forventer, at ECB bidrager til de 

generelle økonomiske politikker i 

Unionen og til at nå deres mål i 

overensstemmelse med artikel 282 i 

TEUF, forudsat at dens hovedopgave, 

nemlig at sikre prisstabiliteten, ikke 

bringes i fare; 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0012/2016 

Notis Marias 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 

2015/2115(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. glæder sig over, at ECB i august 2012 

udtrykkeligt bekræftede, at den "ville gøre 

alt, hvad der stod i dens magt" for at 

forsvare euroen; 

11. beklager, at ECB i august 2012 

udtrykkeligt bekræftede, at den "ville gøre 

alt, hvad der stod i dens magt" for at 

forsvare euroen; 

Or. en 
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Betænkning A8-0012/2016 

Notis Marias 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 

2015/2115(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. bemærker, at Kommissionen den 24. 

november 2015 foreslog en 

indskudsgarantiordning (EDIS) for 

bankindskud, der skulle omfatte hele 

euroområdet; 

34. bemærker, at Kommissionen den 24. 

november 2015 foreslog en 

indskudsgarantiordning (EDIS) for 

bankindskud, der skulle omfatte hele 

euroområdet; påpeger, at den faktisk er 

udformet som en permanent 

overførselsmekanisme inden for 

euroområdet, men at den dog aldrig vil 

løse de asymmetriske ubalancer, som 

ØMU'en rummer; 

Or. en 

 

 


