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Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. bemærker stigningen i Target2-

balancerne, der er et tegn på fortsatte 

kapitaludstrømninger fra euroområdets 

periferi; bemærker, at ECB mener, at 

ændringerne i Target-balancerne stort set 

afspejler de likviditetsstrømme, der 

forekommer i forbindelse med APP'en, og 

ikke er et symptom på fornyet stress på 

finansmarkederne; opfordrer ECB til at 

præcisere de underliggende faktorer og de 

potentielle risici, der er knyttet til de 

ubalancer, som dette kan medføre; 

33.  bemærker stigningen i Target2-

balancerne, der er et tegn på fortsatte 

kapitaludstrømninger fra euroområdets 

periferi; bemærker, at ECB mener, at 

ændringerne i Target-balancerne stort set 

afspejler de likviditetsstrømme, der 

forekommer i forbindelse med APP'en, og 

ikke er et symptom på fornyet stress på 

finansmarkederne; opfordrer ECB til at 

præcisere de underliggende faktorer og de 

potentielle risici, der er knyttet til de 

ubalancer, som dette kan medføre; mener, 

at ECB bør kræve passende 

sikkerhedsstillelse for Target2-balancer; 

anbefaler, at negative Target2-balancer 

automatisk konverteres til statsgæld, hvis 

en medlemsstat forlader euroområdet; 

anbefaler, at der indføres en formel 

procedure, der gør det muligt for 

medlemsstaterne at forlade euroområdet; 

Or. en 
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Punkt 34 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  34a. opfordrer ECB – uden at det 

berører bankens uafhængighed – og 

Kommissionen til at henstille til en 

ændring af ECB's afstemningsprocedure, 

således at stemmerne i Styrelsesrådet i 

forbindelse med en hvilken som helst af 

bankens afgørelser vægtes i henhold til de 

nationale centralbankers andele i ECB's 

indskudte kapital; opfordrer ECB og 

Kommissionen til at overveje at gøre det 

obligatorisk, at ekstraordinære 

pengepolitiske foranstaltninger kun 

vedtages med kvalificeret flertal; 

Or. en 

 

 


