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Изменение  1 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0012/2016 

Нотис Мариас 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. 

2015/2115(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7a. посочва, че макар че 

въздействието върху реалната 

икономика е много ограничено, 

банките са успели да получат достъп 

до практически безплатно 

финансиране, което пряко е 

субсидирало техните счетоводни 

баланси; изразява съжаление, че 

размерът на тези  субсидии, въпреки 

ясния им страничен фискален ефект 

върху паричната политика, не се 

наблюдава и не се публикува и че те не 

се подчинени на строги условия по 

отношение на това как се 

инвестират; настоява, че всички 

извънредни мерки от този характер 

следва да бъдат придружени от мерки 

за намаляване на нарушенията на 

пазарите и икономиката; 

Or. en 
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Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0012/2016 

Нотис Мариас 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. 

2015/2115(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10a. изразява съжаление във връзка с 

факта, че ответната реакция по 

отношение на кризата доведе до 

налагане на структурни реформи на 

държавите членки, но не и на 

банките; 

Or. en 
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Изменение  3 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0012/2016 

Нотис Мариас 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. 

2015/2115(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  25a. отбелязва, че както е видно от 

определението на ролята на ЕЦБ във 

връзка с предоставянето на 

ликвидност на Гърция през юни 2015 

г. и от изтеклата информация за 

обсъжданията в Управителния съвет 

на ЕЦБ относно 

платежоспособността на 

кипърските банки, понятието 

„несъстоятелност“, което стои в 

основата на предоставянето на 

ликвидност от централната банка на 

институции в еврозоната, не е 

достатъчно ясно, тъй като може да 

се отнася както до ситуация, 

възникваща в банка след съдебно 

определение, обявяващо нейната 

несъстоятелност, така и до 

ситуация, при която компетентните 

надзорни органи определят, че дадена 

институция не отговаря на 

минималните изисквания, определени 

в рамката на ДКИ/РКИ; подчертава, 

че подобна липса на яснота трябва да 

бъде преодоляна, с цел да се гарантира 

правна сигурност и да се насърчи 

финансовата стабилност; 

Or. en 

 


