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Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poudarja, da je treba jasno razlikovati 

med nadzorno vlogo ECB in njenimi 

nalogami v zvezi z monetarno politiko ter 

da kombinacija obeh ne sme povzročiti 

navzkrižja interesov pri ECB; v zvezi s tem 

opozarja na vodilno načelo, da bi bilo treba 

instrument, ki se uporablja za oblikovanje 

politike, bodisi monetarne ali nadzorne, 

izbrati glede na zastavljeni cilj in zadevno 

problematiko; 

25. poudarja, da morata biti nadzorna 

vloga ECB in njena funkcija denarne 

politike strogo ločeni ter da kombinacija 

obeh ne sme povzročiti navzkrižja 

interesov pri ECB, kar trenutno ne velja; v 

zvezi s tem opozarja na vodilno načelo, da 

bi bilo treba instrument, ki se uporablja za 

oblikovanje politike, bodisi monetarne ali 

nadzorne, izbrati glede na zastavljeni cilj in 

zadevno problematiko; 

Or. en 
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 32a. poziva k temeljiti oceni načina 

delovanja ECB z zvezi z Grčijo, zlasti kar 

zadeva odločitve, ki jih je sprejela, in 

sicer: 

a) (4. februarja 2015) da prekliče sklep o 

primernosti, ki je veljal za tržne dolžniške 

instrumente, ki jih izdaja ali zanje v celoti 

jamči Helenska republika; 

b) (28. junija 2015) da omeji likvidnostna 

sredstva, ki so na voljo grškim bankam iz 

programa nujne likvidnostne pomoči, 

zaradi česar se je uvedel nadzor 

kapitalskih tokov; 

c) (leta 2015) da zadrži dobiček iz svojega 

portfelja grških obveznic, pridobljenih v 

okviru programa za trge vrednostnih 

papirjev; 

Or. en 

 

 


