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17.2.2016 A8-0012/4 

Predlog spremembe  4 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0012/2016 

Notis Marias 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 

2015/2115(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ca. ker so se v zadnjih letih tovrstne 

optimistične napovedi skoraj vedno 

izkazale za napačne; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/5 

Predlog spremembe  5 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0012/2016 

Notis Marias 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 

2015/2115(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker bi nizke cene energije, čeprav 

negativno vplivajo na inflacijska 

pričakovanja, morebiti lahko prispevale h 

gospodarskemu okrevanju; 

D. ker lahko nizke cene energije, ki sicer 

negativno vplivajo na inflacijska 

pričakovanja, prispevajo h gospodarskemu 

okrevanju, obenem pa lahko tudi 

povzročijo množične bankrote v sektorjih, 

povezanih z nafto, ter sprožijo negativno 

verižno reakcijo; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Predlog spremembe  6 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0012/2016 

Notis Marias 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 

2015/2115(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. pričakuje, da bo ECB prispevala k 

splošnim ekonomskim politikam v Uniji in 

k doseganju njenih ciljev v skladu s 

členom 282 PDEU, če ne bo ogrožen njen 

glavni cilj vzdrževanja stabilnosti cen; 

črtano 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Predlog spremembe  7 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0012/2016 

Notis Marias 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 

2015/2115(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. pozdravlja odločno zavezo Evropske 

centralne banke iz avgusta 2012, da bo 

storila vse, kar je treba, da zaščiti euro; 

11. obžaluje odločno zavezo Evropske 

centralne banke iz avgusta 2012, da bo 

storila vse, kar je mogoče, da zaščiti euro; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/8 

Predlog spremembe  8 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0012/2016 

Notis Marias 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 

2015/2115(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. ugotavlja, da je Komisija 24. novembra 

2015 predlagala evropski sistem jamstva za 

bančne vloge (EDIS); 

34. ugotavlja, da je Komisija 24. novembra 

2015 predlagala evropski sistem jamstva za 

bančne vloge (EDIS); poudarja, da je 

dejansko zasnovan kot mehanizem za 

trajni prenos znotraj euroobmočja, vendar 

ne bo nikoli odpravil inherentnih 

asimetričnih neravnotežij; 

Or. en 

 

 


