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9.1.2019 A8-0424/1 

Ändringsförslag  1 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

ECB:s årsrapport för 2017 

(2018/2101(ΙΝΙ)) 

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet noterar de 

ökade TARGET2-saldona som tyder på 

fortsätta kapitalutflöden från euroområdets 

periferi. Parlamentet betonar dock att 

förändringarna av TARGET-balanserna 

enligt ECB:s analys till stor del återspeglar 

de likviditetsströmmar som har uppstått 

inom ramen för APP och inte är några 

symptom på förnyad stress på 

finansmarknaderna. Parlamentet uppmanar 

ECB att klargöra de bakomliggande 

faktorerna och de potentiella riskerna med 

de obalanser som detta kan medföra. 

33.  Europaparlamentet noterar de 

ökade TARGET2-saldona som tyder på 

fortsätta kapitalutflöden från euroområdets 

periferi. Parlamentet betonar dock att 

förändringarna av TARGET-balanserna 

enligt ECB:s analys till stor del återspeglar 

de likviditetsströmmar som har uppstått 

inom ramen för APP och inte är några 

symptom på förnyad stress på 

finansmarknaderna. Parlamentet uppmanar 

ECB att klargöra de bakomliggande 

faktorerna och de potentiella riskerna med 

de obalanser som detta kan medföra. 

Parlamentet anser att ECB bör kräva 

lämplig säkerhet för TARGET2-saldon. 

Parlamentet rekommenderar att negativa 

TARGET2-saldon automatiskt ska 

omvandlas till offentlig skuld om en 

medlemsstat lämnar euroområdet. 

Parlamentet rekommenderar att det 

inrättas ett formellt förfarande som gör 

det möjligt för medlemsstaterna att lämna 

euroområdet. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/2 

Ändringsförslag  2 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

ECB:s årsrapport för 2017 

(2018/2101(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 34a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  34a. Europaparlamentet uppmanar 

ECB, utan att detta påverkar dess 

oberoende, liksom kommissionen, att 

rekommendera att ECB:s 

omröstningsförfarande ändras så att 

rösterna i ECB-rådet för alla dess beslut 

ska viktas efter de nationella 

centralbankernas andel i ECB:s tecknade 

kapital. ECB och kommissionen 

uppmanas att överväga att göra det 

obligatoriskt att icke-standardmässiga 

penningpolitiska åtgärder antas enbart 

med kvalificerad majoritet. 

Or. en 

 

 


