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17. 2. 2016 A8-0012/1 

Pozměňovací návrh  1 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. poukazuje na to, že zatímco dopady na 

reálnou ekonomiku byly velmi omezené, 

banky měly možnost přístupu k 

financování za prakticky nulové náklady, 

a došlo tak k přímé dotaci jejich účetních 

rozvah; s politováním konstatuje, že 

velikost této dotace, ačkoli měla 

jednoznačné vedlejší účinky na měnovou 

politiku, není sledována a zveřejňována a 

že zde neexistuje přísná podmíněnost, 

pokud jde o to, jak jsou tyto prostředky 

investovány; trvá na tom, že jakákoli 

mimořádná opatření tohoto druhu by 

měla být doprovázena opatřeními ke 

zmírnění narušení trhu a ekonomiky; 

Or. en 
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17. 2. 2016 A8-0012/2 

Pozměňovací návrh  2 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyjadřuje politování nad tím, že v 

reakci na krizi byly donuceny ke 

strukturálním reformám členské státy, 

nikoli však banky; 

Or. en 
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17. 2. 2016 A8-0012/3 

Pozměňovací návrh  3 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. poukazuje na to, že jak vyplývá z 

úlohy ECB ve vztahu k poskytování 

likvidity pro Řecko v červnu 2015 a z  

informací uniklých z jednání Rady 

guvernérů ECB o platební schopnosti 

kyperských bank, pojem „platební 

neschopnost“, na kterém je založeno 

poskytování likvidity centrálních bank 

institucím v eurozóně, není dostatečně 

jednoznačný, neboť může označovat buď 

situaci, která nastane v bance po soudním 

rozhodnutí o platební neschopnosti, nebo 

situaci, kdy příslušné orgány dohledu 

rozhodnou, že instituce nesplňuje 

minimální požadavky stanovené v rámci 

směrnice o kapitálových požadavcích / 

nařízení o kapitálových požadavcích; 

zdůrazňuje, že tato nejasnost se musí řešit, 

aby byla zaručena právní jistota a 

posílena finanční stabilita; 

Or. en 

 

 


