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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.2.2016 A8-0012/4 

Módosítás  4 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0012/2016 

Notis Marias 

Az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2115(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ca. mivel az elmúlt években az ilyen 

optimista előrejelzéseket később szinte 

rendszeresen érvénytelenítették; 

Or. en 



 

AM\1086786HU.doc  PE576.615v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.2.2016 A8-0012/5 

Módosítás  5 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0012/2016 

Notis Marias 

Az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2115(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel az alacsony energiaárak – noha 

negatívan befolyásolják az inflációs 

várakozásokat – segíthetik a gazdasági 

fellendülést; 

D. mivel az alacsony energiaárak – noha 

negatívan befolyásolják az inflációs 

várakozásokat – segíthetik a gazdasági 

fellendülést, de tömeges csődöket is 

okozhatnak az olajhoz kapcsolódó 

ágazatokban és negatív láncreakciót 

indíthatnak el; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Módosítás  6 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0012/2016 

Notis Marias 

Az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2115(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. elvárja, hogy az EKB az EUMSZ 282. 

cikke értelmében hozzájáruljon az Unión 

belüli általános gazdaságpolitikához és 

célkitűzéseinek megvalósításához, feltéve, 

hogy az árstabilitással kapcsolatos fő 

küldetésének sikere nem kerül veszélybe; 

törölve 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Módosítás  7 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0012/2016 

Notis Marias 

Az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2115(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. üdvözli az EKB 2012. augusztusi 

kategorikus kijelentését, melyben ígéretet 

tett arra, hogy „minden lehetőséget 

kihasznál” az euró védelme érdekében; 

11. helyteleníti az EKB 2012. augusztusi 

kategorikus kijelentését, melyben ígéretet 

tett arra, hogy „minden lehetőséget 

kihasznál” az euró védelme érdekében; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/8 

Módosítás  8 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0012/2016 

Notis Marias 

Az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2115(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. megjegyzi, hogy 2015. november 24-én 

a Bizottság javaslatot terjesztett elő a 

bankbetétekre vonatkozó, az egész 

euróövezetre kiterjedő betétbiztosítási 

rendszer bevezetésére; 

34. megjegyzi, hogy 2015. november 24-én 

a Bizottság javaslatot terjesztett elő a 

bankbetétekre vonatkozó, az egész 

euróövezetre kiterjedő betétbiztosítási 

rendszer bevezetésére; rámutat, hogy ezt 

jelenleg egy állandó 

transzfermechanizmusként képzelik el az 

euróövezeten belül, de hogy ez 

mindazonáltal sohasem fogja megoldani a 

gazdasági és monetáris unióra jellemző 

aszimmetrikus egyensúlyhiányokat; 

Or. en 

 

 


