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în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 

2015/2115(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 - paragraful 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. subliniază că rolul de supraveghere al 

BCE și funcția sa de elaborare și aplicare a 

politicii monetare trebuie diferențiate clar, 

iar combinarea acestor funcții nu ar trebui 

să genereze niciun conflict de interese 

pentru BCE; reamintește, în acest sens, 

principiul director potrivit căruia 

instrumentul utilizat pentru elaborarea 

politicilor, monetare sau de supraveghere, 

ar trebui să fie ales în funcție de obiectivul 

urmărit și de problema în cauză; 

25. subliniază că rolul de supraveghere al 

BCE și funcția sa de elaborare și aplicare a 

politicii monetare trebuie diferențiate clar, 

iar combinarea acestor funcții nu ar trebui 

să genereze niciun conflict de interese 

pentru BCE, spre deosebire de situația 

actuală; reamintește, în acest sens, 

principiul director potrivit căruia 

instrumentul utilizat pentru elaborarea 

politicilor, monetare sau de supraveghere, 

ar trebui să fie ales în funcție de obiectivul 

urmărit și de problema în cauză; 

Or. en 
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Amendamentul 10 

Notis Marias 
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Raport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 

2015/2115(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32a. solicită o evaluare aprofundată a 

modului de acțiune al BCE față de 

Grecia, în special ținând seama de 

deciziile luate de BCE și anume: 

a) (la 4 februarie 2015) renunțarea la 

derogarea aplicată instrumentelor de 

creanță tranzacționabile emise sau 

garantate pe deplin de Republica Elenă; 

b) (la 28 iunie 2015) limitarea 

lichidităților puse la dispoziția băncilor 

grecești prin mecanismul de asistență 

pentru acoperirea nevoii de lichiditate în 

situații de urgență (ELA), care a avut 

drept urmare impunerea de controale 

asupra mișcărilor de capital; 

c) (în 2015) retragerea profiturilor din 

portofoliul de obligațiuni al Greciei 

obținute în cadrul programului privind 

piețele titlurilor de valoare; 

Or. en 

 

 


