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Ändringsförslag  4 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 

2015/2115(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ca. Sådana optimistiska prognoser har de 

senaste åren i princip systematiskt visat 

sig vara felaktiga. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/5 

Ändringsförslag  5 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 

2015/2115(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Samtidigt som de låga energipriserna 

inverkar negativt på 

inflationsförväntningarna kan dessa 

potentiellt bidra till den ekonomiska 

återhämtningen. 

D. Samtidigt som de låga energipriserna 

inverkar negativt på 

inflationsförväntningarna kan dessa 

potentiellt bidra till den ekonomiska 

återhämtningen. De skulle dock också 

kunna leda till ett stort antal konkurser i 

de oljerelaterade sektorerna och utlösa en 

negativ kedjereaktion. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Ändringsförslag  6 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 

2015/2115(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet förväntar sig att 

ECB bidrar till unionens allmänna 

ekonomiska politik och till uppnåendet av 

målen inom denna, i enlighet med artikel 

282 i EUF-fördraget, under förutsättning 

att ECB:s huvuduppgift, att skapa 

prisstabilitet, inte äventyras. 

utgår 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Ändringsförslag  7 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 

2015/2115(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet välkomnar ECB:s 

kraftfulla försäkran i augusti 2012 om att 

ECB kommer att göra allt som står i dess 

makt för att försvara euron. 

11. Europaparlamentet beklagar ECB:s 

kraftfulla försäkran i augusti 2012 om att 

ECB kommer att göra allt som står i dess 

makt för att försvara euron. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/8 

Ändringsförslag  8 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 

2015/2115(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet noterar att 

kommissionen den 24 november 2015 

föreslog ett europeiskt 

insättningsgarantisystem för hela 

euroområdet för bankinsättningar. 

34. Europaparlamentet noterar att 

kommissionen den 24 november 2015 

föreslog ett europeiskt 

insättningsgarantisystem för hela 

euroområdet för bankinsättningar. 

Parlamentet påpekar att detta i själva 

verket är tänkt att vara en permanent 

överföringsmekanism inom euroområdet 

men att det emellertid aldrig kommer att 

lösa de inneboende assymmetriska 

obalanserna inom EMU. 

Or. en 

 

 


