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Amendamentul  4 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 

2015/2115(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ca. întrucât, în ultimii ani, aceste 

previziuni optimiste au fost aproape 

sistematic invalidate ulterior; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/5 

Amendamentul  5 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 

2015/2115(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât prețurile scăzute la energie, deși 

au un impact negativ asupra anticipării 

inflației, ar putea să contribuie la 

redresarea economică; 

D. întrucât prețurile scăzute la energie, deși 

au un impact negativ asupra anticipării 

inflației, ar putea să contribuie la 

redresarea economică, dar ar putea, de 

asemenea, duce la falimente masive în 

sectoarele petroliere și ar putea genera o 

reacție în lanț negativă; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Amendamentul  6 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 

2015/2115(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. se așteaptă ca BCE să contribuie la 

politicile economice generale ale Uniunii 

și la realizarea obiectivelor lor, în 

conformitate cu articolul 282 din TFUE, 

cu condiția ca principala sa sarcină, care 

constă în garantarea stabilității prețurilor, 

să nu fie compromisă; 

eliminat 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Amendamentul  7 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 

2015/2115(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. salută faptul că BCE a afirmat cu 

fermitate în august 2012 că „va face tot 

posibilul” să apere moneda euro; 

11. regretă faptul că BCE a afirmat cu 

fermitate în august 2012 că „va face tot 

posibilul” să apere moneda euro; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/8 

Amendamentul  8 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 

2015/2115(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. ia act de faptul că Comisia a propus la 

24 noiembrie 2015 crearea, la nivelul 

întregii zone euro, a unui sistem european 

de garantare a depozitelor pentru 

depozitele bancare; 

34. ia act de faptul că Comisia a propus la 

24 noiembrie 2015 crearea, la nivelul 

întregii zone euro, a unui sistem european 

de garantare a depozitelor pentru 

depozitele bancare; evidențiază faptul că el 

este conceput, de fapt, ca un mecanism de 

transfer permanent în cadrul zonei euro, 

dar, cu toate acestea, el nu va remedia 

niciodată dezechilibrele inerente ale 

UEM; 

Or. en 

 

 


