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17.2.2016 A8-0012/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. upozorňuje, že i keď dôsledky pre 

reálnu ekonomiku sú výrazne obmedzené, 

banky majú prakticky bezplatný prístup k 

financovaniu, čo vedie k priamemu 

subvencovaniu ich súvah; vyjadruje 

hlboké poľutovanie nad tým, že objem 

tejto subvencie, i keď ide o jasný fiškálny 

účinok presahovania menovej politiky, sa 

nemonitoruje ani nezverejňuje a že 

neplatia žiadne prísne podmienky, pokiaľ 

ide o spôsob, akým sa investuje; trvá na 

tom, že akékoľvek mimoriadne opatrenia 

tohto druhu by mali byť sprevádzané 

opatreniami na zmiernenie narušenia 

trhov a hospodárstva; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

tým, že reakcia na krízu viedla k uloženiu 

štrukturálnych reforiem členským štátom, 

ale nie bankám; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  25a. upozorňuje, že – ako vyplýva z úlohy 

ECB v súvislosti s poskytnutím likvidity 

Grécku v júni 2015 a diskusií Rady 

guvernérov ECB, ktoré sa týkali platobnej 

schopnosti cyperských bánk a ktoré 

prenikli na verejnosť – pojem „platobnej 

neschopnosti“, ktorý je základom 

poskytovania likvidity centrálnou bankou 

inštitúciám v eurozóne, nie je dostatočne 

jasný, keďže tento pojem sa môže 

vzťahovať buď na situáciu vzniknutú v 

banke po rozhodnutí súdu o platobnej 

neschopnosti, alebo aj na situáciu, keď 

príslušné orgány dohľadu stanovia, že 

inštitúcia nespĺňa minimálne požiadavky 

vymedzené v rámci smernice o 

kapitálových požiadavkách a nariadenia o 

kapitálových požiadavkách; zdôrazňuje, 

že táto nejasnosť sa musí riešiť tak, aby 

sa zabezpečila právna istota a posilnila 

finančná stabilita; 

Or. en 

 

 


