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Sprawozdanie A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Roczny raport EBC za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. zwraca uwagę na rosnącą liczbę 

sald systemu TARGET2, która wskazuje 

na ciągły odpływ kapitału z peryferyjnych 

państw strefy euro; zauważa, że według 

EBC zmiany w saldach systemu TARGET 

w dużej mierze odzwierciedlają przepływy 

środków pieniężnych powstające w 

kontekście programu skupu aktywów i nie 

są oznaką ponownego napięcia na rynkach 

finansowych; wzywa EBC, by wyjaśnił 

przyczyny i potencjalne zagrożenia 

związane z zakłóceniami równowagi, które 

mogłoby to spowodować; 

33.  zwraca uwagę na rosnącą liczbę 

sald systemu TARGET2, która wskazuje 

na ciągły odpływ kapitału z peryferyjnych 

państw strefy euro; zauważa, że według 

EBC zmiany w saldach systemu TARGET 

w dużej mierze odzwierciedlają przepływy 

środków pieniężnych powstające w 

kontekście programu skupu aktywów i nie 

są oznaką ponownego napięcia na rynkach 

finansowych; wzywa EBC, by wyjaśnił 

przyczyny i potencjalne zagrożenia 

związane z zakłóceniami równowagi, które 

mogłoby to spowodować; uważa, że EBC 

powinien wystąpić o odpowiednie 

zabezpieczenie dla sald systemu 

TARGET2; zaleca automatyczne 

przekształcenie ujemnych sald systemu 

TARGET2 w dług publiczny w przypadku 

opuszczenia przez dane państwo 

członkowskie strefy euro; zaleca 

ustanowienie formalnej procedury 

pozwalającej państwom członkowskim 

wyjść ze strefy euro; 

Or. en 
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Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  34a. apeluje do EBC – bez uszczerbku 

dla jego niezależności – oraz do Komisji o 

zalecenie zmiany procedury głosowania 

EBC, tak aby w przypadku wszystkich 

decyzji głosy w Radzie Prezesów były 

ważone zgodnie z udziałami krajowych 

banków centralnych w subskrybowanym 

kapitale EBC; wzywa EBC i Komisję, aby 

rozważyły wprowadzenie obowiązku 

przyjmowania niestandardowych środków 

polityki pieniężnej wyłącznie 

kwalifikowaną większością głosów;  

Or. en 

 

 


