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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

16.11.2016 A8-0302/4 

Módosítás  4 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

O preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

O. mivel az EKB elnöke továbbra is 

hangsúlyozza az euróövezetben olyannyira 

szükséges szerkezeti reformok sürgősségét; 

O. mivel az EKB elnöke továbbra is 

hangsúlyozza az euróövezetben olyannyira 

szükséges szerkezeti reformok sürgősségét, 

és ezáltal túllép hatáskörén és beavatkozik 

a tagállamok belügyeibe; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/5 

Módosítás  5 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

P preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

P. mivel az EKB támogatja az 

egyszerű, átlátható és szabványosított 

értékpapírosítási keretet és az ebből fakadó 

csökkentett tőkekövetelményeket, amelyek 

újraélesztik mind az értékpapírpiacokat, 

mind pedig a reálgazdaság finanszírozását; 

P. mivel az EKB támogatja az 

egyszerű, átlátható és szabványosított 

értékpapírosítási keretet és az ebből fakadó 

csökkentett tőkekövetelményeket, amelyek 

célja, hogy újraélesszék mind az 

értékpapírpiacokat, mind pedig a 

reálgazdaság finanszírozását; mivel ezáltal 

ismételten a kockázat felhígulását és 

átláthatatlanságot eredményező pénzügyi 

technikát vezet be, amely a 2008-as 

válságot is okozta, és amely elsősorban az 

ilyen jelzálogokat forgalmazó bankoknak 

kedvez; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/6 

Módosítás  6 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

2016/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. üdvözli az Európai Központi Bank 

2012 augusztusában tett kategorikus 

ígéretét, amely szerint „minden tőle 

telhetőt megtesz” az euró védelme 

érdekében, ami nélkülözhetetlennek 

bizonyult az euróövezet pénzügyi 

stabilitásának megőrzésében; 

6. sajnálatosnak tartja az Európai 

Központi Bank 2012 augusztusában tett 

kategorikus ígéretét, amely szerint „minden 

tőle telhetőt megtesz” az euró védelme 

érdekében, ami akadályozza a gazdasági 

fellendülést az euróövezeti országok nagy 

részében, valamint megszorításokat és 

eladósodást eredményez; 

Or. fr 

 

 


