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17.2.2016 A8-0012/4 

Amendement  4 

Bernard Monot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0012/2016 

Notis Marias 

Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank 

2015/2115(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  C bis. overwegende dat dergelijke 

optimistische vooruitzichten in de 

afgelopen jaren vervolgens vrijwel 

systematisch zijn gelogenstraft; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/5 

Amendement  5 

Bernard Monot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0012/2016 

Notis Marias 

Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank 

2015/2115(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat lage energieprijzen 

weliswaar negatieve gevolgen voor de 

inflatieprognoses hebben, maar ook tot 

economisch herstel zouden kunnen 

bijdragen; 

D. overwegende dat lage energieprijzen 

weliswaar negatieve gevolgen voor de 

inflatieprognoses hebben, maar ook tot 

economisch herstel zouden kunnen 

bijdragen; overwegende dat zij evenwel 

ook tot massale faillissementen in de 

oliegerelateerde sectoren zouden kunnen 

leiden en een negatieve kettingreactie 

zouden kunnen veroorzaken; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Amendement  6 

Bernard Monot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0012/2016 

Notis Marias 

Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank 

2015/2115(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. verwacht van de ECB dat zij een 

bijdrage levert aan het algemene 

economische beleid in de Unie, alsmede 

aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen daarvan, overeenkomstig 

artikel 282 VWEU, mits haar hoofdtaken 

inzake prijsstabiliteit niet in gevaar 

komen; 

Schrappen 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Amendement  7 

Bernard Monot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0012/2016 

Notis Marias 

Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank 

2015/2115(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. is ingenomen met het feit dat de ECB 

in augustus 2012 plechtig heeft beloofd 

"alles te zullen doen" om de euro te 

verdedigen; 

11. betreurt het feit dat de ECB in augustus 

2012 plechtig heeft beloofd "alles te zullen 

doen" om de euro te verdedigen; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/8 

Amendement  8 

Bernard Monot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0012/2016 

Notis Marias 

Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank 

2015/2115(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. wijst erop dat de Commissie op 24 

november een depositogarantiestelsel 

(DGS) voor banktegoeden in de gehele 

eurozone heeft voorgesteld; 

34. wijst erop dat de Commissie op 24 

november een depositogarantiestelsel 

(DGS) voor banktegoeden in de gehele 

eurozone heeft voorgesteld; merkt op dat 

dit in feite wordt beschouwd als een 

permanent herverdelingsmechanisme 

binnen de eurozone, maar dat het 

niettemin nooit een oplossing zal zijn voor 

de inherente asymmetrische 

onevenwichtigheden van de EMU; 

Or. en 

 

 


