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16.11.2016 A8-0302/4 

Изменение  4 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение О 

 

Предложение за резолюция Изменение 

O. като има предвид, че 

председателят на ЕЦБ продължава да 

изтъква неотложността на така 

необходимите структурни реформи в 

еврозоната; 

O. като има предвид, че 

председателят на ЕЦБ продължава да 

изтъква неотложността на така 

необходимите структурни реформи в 

еврозоната, с което надхвърля 

рамките на своя мандат и се намесва 

във вътрешните работи на 

държавите членки; 

Or. fr 
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Изменение  5 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение П 

 

Предложение за резолюция Изменение 

П. като има предвид, че ЕЦБ 

подкрепя нормативната уредба на 

опростени, прозрачни и 

стандартизирани секюритизации и 

получените в резултат от нея намалени 

капиталови изисквания, което ще 

възроди както пазарите на 

секюритизация, така и финансирането 

на реалната икономика; 

П. като има предвид, че ЕЦБ 

подкрепя нормативната уредба на 

опростени, прозрачни и 

стандартизирани секюритизации и 

получените в резултат на това 

намалени капиталови изисквания, с 

което се цели да се възродят както 

пазарите на секюритизация, така и 

финансирането на реалната икономика; 

като има предвид, че по този начин 

тя ще даде нов импулс на финансови 

техники, благоприятстващи 

разсейването на риска и 

намаляването на прозрачността, 

които бяха в основата на кризата от 

2008 г. и от които полза извличат 

преди всичко банките, които 

продават тези структури; 

Or. fr 
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Изменение  6 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0302/2016 

Рамон Тремоза и Балселс 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. 

2016/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. приветства поетия през август 

2012 г. категоричен ангажимент на 

Европейската централна банка да 

„направи всичко необходимо“, за да 

защити еврото, което допринесе 

значително за осигуряване на 

финансовата стабилност на 

еврозоната; 

6. изразява съжаление по повод на 

поетия през август 2012 г. категоричен 

ангажимент на Европейската централна 

банка да „направи всичко необходимо“, 

за да защити еврото, което спъва 

икономическото възстановяване на 

по-голямата част от страните от 

еврозоната, става причина за 

предприемането на мерки за 

финансови ограничения и подхранва 

задлъжняването; 

Or. fr 

 

 


