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16.11.2016 A8-0302/4 

Τροπολογία  4 

Bernard Monot 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος 

της ΕΚΤ εξακολουθεί να υπογραμμίζει την 

επείγουσα ανάγκη να γίνουν οι αναγκαίες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη ζώνη 

του ευρώ· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος 

της ΕΚΤ εξακολουθεί να υπογραμμίζει την 

επείγουσα ανάγκη να γίνουν οι αναγκαίες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη ζώνη 

του ευρώ, υπερβαίνοντας τα όρια της 

εντολής του και επεμβαίνοντας στις 

εσωτερικές υποθέσεις των κρατών 

μελών· 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/5 

Τροπολογία  5 

Bernard Monot 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ 

υποστηρίζει το πλαίσιο για απλές, 

διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις 

και τη συνακόλουθη μείωση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, που θα 

αναζωογονήσει τόσο τις αγορές 

τιτλοποίησης όσο και τη χρηματοδότηση 

της πραγματικής οικονομίας· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ 

υποστηρίζει το πλαίσιο για απλές, 

διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις 

και τη συνακόλουθη μείωση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, που 

προορίζεται να αναζωογονήσει τόσο τις 

αγορές τιτλοποίησης όσο και τη 

χρηματοδότηση της πραγματικής 

οικονομίας· ότι επαναφέρει, με τον τρόπο 

αυτό, μια χρηματοοικονομική τεχνική 

που ευνοεί την υποβάθμιση του κινδύνου 

και την αδιαφάνεια, η οποία ήταν η πηγή 

της κρίσης του 2008 και ωφελεί κυρίως 

τις τράπεζες που εμπορεύονται τους 

μηχανισμούς αυτούς· 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/6 

Τροπολογία  6 

Bernard Monot 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 

2016/2063(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. χαιρετίζει την κατηγορηματική 

δέσμευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας τον Αύγουστο του 2012 ότι «θα 

πράξει ό,τι χρειαστεί» για να υπερασπιστεί 

το ευρώ, η οποία συνέβαλε καθοριστικά 

στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας της ζώνης του ευρώ· 

6. αποδοκιμάζει την κατηγορηματική 

δέσμευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας τον Αύγουστο του 2012 ότι «θα 

πράξει ό,τι χρειαστεί» για να υπερασπιστεί 

το ευρώ, η οποία εμποδίζει την 

οικονομική ανάκαμψη στα περισσότερα 

κράτη της ευρωζώνης, προκαλεί λιτότητα 

και αυξάνει το χρέος· 

Or. fr 

 

 


