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16.11.2016 A8-0302/4 

Amandman  4 

Bernard Monot 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2015. 

2016/2063(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava o 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

O. budući da predsjednik ESB-a 

podsjeća da su u europodručju prijeko 

potrebne strukturne reforme; 

O. budući da predsjednik ESB-a 

podsjeća da su u europodručju prijeko 

potrebne strukturne reforme, čime 

prekoračuje svoj mandat i zadire u 

unutarnje poslove država članica; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/5 

Amandman  5 

Bernard Monot 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2015. 

2016/2063(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava p 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

P. budući da ESB podržava 

jednostavan, transparentan i standardiziran 

okvir sekuritizacije i stoga smanjene 

kapitalne zahtjeve, što će oživjeti i tržišta 

sekuritizacije i financiranje gospodarstva 

realnog sektora; 

P. budući da ESB podržava 

jednostavan, transparentan i standardiziran 

okvir sekuritizacije i stoga smanjene 

kapitalne zahtjeve, što bi trebalo oživjeti i 

tržišta sekuritizacije i financiranje 

gospodarstva realnog sektora; budući da 

time oživljava financijsku tehniku koja bi 

mogla ublažiti rizike i potaknuti 

netransparentnost, što je bio glavni uzrok 

krize 2008. godine i iz čega će korist 

prvenstveno izvući banke koje trguju 

takvim instrumentima; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/6 

Amandman  6 

Bernard Monot 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2015. 

2016/2063(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 6. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

6. pozdravlja kategoričko obećanje 

Europske središnje banke iz kolovoza 

2012. da će „učiniti što god je potrebno” da 

bi obranila euro, što je bilo ključno za 

osiguravanje financijske stabilnosti 
europodručja; 

6. izražava žaljenje zbog 

kategoričkog obećanja Europske središnje 

banke iz kolovoza 2012. da će „učiniti što 

god je potrebno” da bi obranila euro, čime 

se onemogućuje gospodarski oporavak u 

većini zemalja europodručja, potiču mjere 

štednje i zaduživanje; 

Or. fr 

 

 


