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17.2.2016 A8-0012/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bernard Monot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ca. keďže sa tieto optimistické predpovede 

v posledných rokoch takmer systematicky 

ukázali ako neplatné; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Bernard Monot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže nízke ceny energií, hoci majú 

negatívny vplyv na inflačné očakávania, by 

mohli pomôcť pri oživení hospodárstva; 

D. keďže nízke ceny energií, hoci majú 

negatívny vplyv na inflačné očakávania, by 

mohli pomôcť pri oživení hospodárstva, 

ale môžu aj viesť k rozsiahlym bankrotom 

v odvetviach súvisiacich s ropou a vyvolať 

negatívnu reťazovú reakciu; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Bernard Monot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. očakáva, že ECB v súlade s článkom 

282 ZFEÚ prispeje k všeobecným 

hospodárskym politikám v Únii a 

k dosiahnutiu ich cieľov bez toho, aby 

bola ohrozená jej hlavná úloha, ktorou je 

zabezpečenie cenovej stability; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Bernard Monot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. víta kategorický záväzok ECB „urobiť 

všetko“ pre záchranu eura, ktorý prijala v 

auguste 2012; 

11. odsudzuje kategorický záväzok ECB 

„urobiť všetko“ pre záchranu eura, ktorý 

prijala v auguste 2012; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Bernard Monot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. berie na vedomie, že Komisia 

predložila 24. novembra 2015 návrh 

európskeho systému ochrany vkladov, 

ktorý sa vzťahuje na vklady v celej 

eurozóne; 

34. berie na vedomie, že Komisia 

predložila 24. novembra 2015 návrh 

európskeho systému ochrany vkladov, 

ktorý sa vzťahuje na vklady v celej 

eurozóne; poukazuje na to, že bol v 

skutočnosti vytvorený ako trvalý 

transferový mechanizmus v rámci 

eurozóny, ale napriek tomu nevyrieši 

základné asymetrické nerovnováhy HMÚ; 

Or. en 

 

 


