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Betænkning A8-0012/2016 

Notis Marias 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 

2015/2115(INI) 

Forslag til beslutning 

Paragraph 25 - subparagraph 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. understreger, at ECB's tilsynsrolle og 

dens pengepolitiske funktion skal være 

klart adskilte, og at kombination af begge 

funktioner ikke må skabe 

interessekonflikter for ECB; henviser i den 

henseende til det vejledende princip om, at 

det instrument, der bruges til udformningen 

af en politik, hvad enten den er af monetær 

eller tilsynsmæssig art, bør vælges ud fra 

det tilsigtede mål og det spørgsmål, der er 

tale om; 

25. understreger, at ECB's tilsynsrolle og 

dens pengepolitiske funktion skal være 

klart adskilte, og at kombination af begge 

funktioner ikke må skabe 

interessekonflikter for ECB, i modsætning 

til den nuværende situation; henviser i den 

henseende til det vejledende princip om, at 

det instrument, der bruges til udformningen 

af en politik, hvad enten den er af monetær 

eller tilsynsmæssig art, bør vælges ud fra 

det tilsigtede mål og det spørgsmål, der er 

tale om; 

Or. en 
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Betænkning A8-0012/2016 

Notis Marias 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 

2015/2115(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32a. opfordrer til en grundig vurdering af 

ECB's fremgangsmåder, hvad angår 

Grækenland, især i forbindelse med de 

afgørelser, den har truffet, dvs.:  

a) (den 4. februar 2015) at ophæve 

undtagelsen vedrørende de omsættelige 

gældsinstrumenter, som er udstedt eller 

garanteret fuldt ud af Den Hellenske 

Republik; 

b) (den 28. juni 2015) at begrænse den 

likviditet, der er til rådighed for de græske 

banker gennem faciliteten for 

likviditetsstøtte i nødsituationer (ELA), 

som har resulteret i indførelse af 

kapitalkontrol; 

c) (i 2015) at tilbageholde udbytte fra sin 

græske aktieportefølje, som er erhvervet 

under programmet vedrørende 

værdipapirmarkedet (Securities Markets 

Programme - SMP); 

Or. en 

 

 


