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Изменение  1 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0424/2018 

Габриел Мато 

Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г. 

(2018/2101(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. отбелязва увеличаването на 

салдата по TARGET2, показващи 

продължаващи изтичания на капитали 

от периферията на еврозоната; 

отбелязва, че ЕЦБ счита, че промените в 

салдата по TARGET до голяма степен 

отразяват потоците на ликвидност, 

възникващи в контекста на ПЗА, и не са 

симптом за подновен натиск върху 

финансовите пазари; призовава ЕЦБ да 

изясни основните фактори и 

потенциалните рискове, свързани с 

дисбалансите, които това може да 

причини; 

33.  отбелязва увеличаването на 

салдата по TARGET2, показващи 

продължаващи изтичания на капитали 

от периферията на еврозоната; 

отбелязва, че ЕЦБ счита, че промените в 

салдата по TARGET до голяма степен 

отразяват потоците на ликвидност, 

възникващи в контекста на ПЗА, и не са 

симптом за подновен натиск върху 

финансовите пазари; призовава ЕЦБ да 

изясни основните фактори и 

потенциалните рискове, свързани с 

дисбалансите, които това може да 

причини; счита, че ЕЦБ следва да 

изисква подходящо обезпечение за 

салдата по TARGET2; препоръчва 

отрицателните салда по TARGET2 да 

бъдат автоматично преобразувани в 

държавен дълг, ако дадена държава 

членка напусне еврозоната; 

препоръчва да се установи официална 

процедура, която позволява на 

държавите членки да излязат от 

еврозоната; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 34 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  34a. призовава ЕЦБ, без да се засяга 

нейната независимост, и Комисията 

да препоръчат промяна на 

процедурата за гласуване на ЕЦБ, 

така че за всяко от решенията ѝ 

гласовете в Управителния съвет да се 

претеглят според дяловете на 

националните централни банки в 

записания капитал на ЕЦБ; призовава 

ЕЦБ и Комисията да разгледат 

възможността за задължително 

приемане на нестандартните мерки в 

областта на паричната политика 

единствено чрез гласуване с 

квалифицирано мнозинство; 

Or. en 

 

 


