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9.1.2019 A8-0424/1 

Pozměňovací návrh  1 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výroční zpráva ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. bere na vědomí zvýšení zůstatků 

účtů systému TARGET2, jež je známkou 

pokračujícího odlivu kapitálu z okrajových 

oblastí eurozóny; bere na vědomí, že podle 

ECB změny v zůstatcích účtů systému 

TARGET odrážejí z velké části toky 

likvidity v kontextu programu nákupu aktiv 

a nejsou projevem nového tlaku na 

finančních trzích; vyzývá ECB, aby 

objasnila základní faktory a případná rizika 

spojená s nerovnováhou, kterou by tato 

situace mohla vyvolat; 

33.  bere na vědomí zvýšení zůstatků 

účtů systému TARGET2, jež je známkou 

pokračujícího odlivu kapitálu z okrajových 

oblastí eurozóny; bere na vědomí, že podle 

ECB změny v zůstatcích účtů systému 

TARGET odrážejí z velké části toky 

likvidity v kontextu programu nákupu aktiv 

a nejsou projevem nového tlaku na 

finančních trzích; vyzývá ECB, aby 

objasnila základní faktory a případná rizika 

spojená s nerovnováhou, kterou by tato 

situace mohla vyvolat; domnívá se, že 

ECB by měla požadovat odpovídající 

zajištění pro zůstatky účtů systému 

TARGET2; doporučuje, aby byly záporné 

zůstatky účtů systému TARGET2 

automaticky převedeny na veřejný dluh, 

pokud členský stát opustí eurozónu; 

doporučuje, aby byl vytvořen formální 

postup umožňující členským státům 

opustit eurozónu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výroční zpráva ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  34a. žádá ECB, aniž je dotčena její 

nezávislost, a Komisi, aby doporučily 

změnit postup hlasování ECB tak, aby v 

případě všech jejích rozhodnutí měly 

hlasy v Radě guvernérů váhu podle podílů 

národních centrálních bank na upsaném 

základním kapitálu ECB; žádá ECB a 

Komisi, aby zvážily zavedení toho, že 

nestandartní opatření v oblasti měnové 

politiky budou povinně přijímána pouze 

hlasováním kvalifikovanou většinou; 

Or. en 

 

 


