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17.2.2016 A8-0012/1 

Ändringsförslag  1 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 

2015/2115(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  7a. Europaparlamentet betonar att 

samtidigt som effekterna på realekonomin 

har varit mycket begränsade har banker 

kunnat få tillgång till finansiering 

praktiskt taget utan kostnad, vilket direkt 

har subventionerat deras 

balansräkningar. Parlamentet beklagar 

att omfattningen av denna subvention, 

trots att den utgör en tydlig finanspolitisk 

spridningseffekt från den monetära 

politiken, inte övervakas och offentliggörs 

och att det sätt på vilket den investeras 

inte är underordnat stränga villkor. 

Parlamentet insisterar på att alla 

extraordinära åtgärder av detta slag bör 

åtföljas av åtgärder för att mildra 

snedvridningar av marknader och 

ekonomin. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/2 

Ändringsförslag  2 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 

2015/2115(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet beklagar att 

svaret på krisen har lett till att 

strukturreformer åläggs medlemsstater, 

men inte banker. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/3 

Ändringsförslag  3 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 

2015/2115(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  25a. Europaparlamentet framhåller i 

enlighet med vad som framgår av ECB:s 

roll vid likviditetsstödet till Grekland i juni 

2015 och de uppgifter som läckt ut om 

ECB-rådets diskussioner om de 

cypriotiska bankernas solvens att 

begreppet ”insolvens”, som är en 

förutsättning för centralbankens 

tillhandahållande av likviditet till institut i 

euroområdet, inte är tillräckligt klart 

eftersom begreppet kan avse både en 

situation som uppkommer i en bank efter 

en rättsligt konstaterad insolvens och 

alternativt en situation där behöriga 

tillsynsmyndigheter fastställer att ett 

institut inte uppfyller minimikraven i 

kapitalkravsdirektivet och 

kapitalkravsförordningen. Parlamentet 

framhåller att en sådan brist på klarhet 

måste åtgärdas för att garantera 

rättssäkerhet och skapa finansiell 

stabilitet. 

Or. en 

 

 


