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9.1.2019 A8-0424/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výročná správa ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. konštatuje nárast bilancie systému 

TARGET2, ktorý svedčí o pokračujúcom 

odlive kapitálu z okrajových častí 

eurozóny; poznamenáva, že podľa ECB 

zmeny bilancie systému TARGET vo 

veľkej miere odrážajú toky likvidity 

vyplývajúce z programu nákupu aktív a nie 

sú prejavom obnoveného tlaku na 

finančných trhoch; vyzýva ECB, aby 

objasnila základné faktory a potenciálne 

riziká súvisiace s nerovnovážnosťou, ktorú 

by mohli spôsobiť; 

33.  konštatuje nárast bilancie systému 

TARGET2, ktorý svedčí o pokračujúcom 

odlive kapitálu z okrajových častí 

eurozóny; poznamenáva, že podľa ECB 

zmeny bilancie systému TARGET vo 

veľkej miere odrážajú toky likvidity 

vyplývajúce z programu nákupu aktív a nie 

sú prejavom obnoveného tlaku na 

finančných trhoch; vyzýva ECB, aby 

objasnila základné faktory a potenciálne 

riziká súvisiace s nerovnovážnosťou, ktorú 

by mohli spôsobiť; domnieva sa, že ECB 

by mala požadovať primeraný kolaterál 

pre bilanciu systému TARGET2; 

odporúča, aby sa záporná bilancia 

systému TARGET2 automaticky 

transformovala na verejný dlh, ak členský 

štát opustí eurozónu; odporúča zaviesť 

formálny postup, ktorý členským štátom 

umožní vystúpiť z eurozóny; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výročná správa ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  34a. vyzýva ECB bez toho, aby bola 

dotknutá jej nezávislosť, a Komisiu, aby 

odporučili zmenu postupu hlasovania 

ECB tak, aby sa pri prijímaní každého z 

jej rozhodnutí vážili hlasy v Rade 

guvernérov podľa podielov národných 

centrálnych bánk na upísanom 

základnom imaní ECB; vyzýva ECB a 

Komisiu, aby zvážili, či by sa pri 

neštandardných opatreniach menovej 

politiky nemala zaviesť povinnosť 

prijímať ich len na základe kvalifikovanej 

väčšiny hlasov; 

Or. en 

 

 


