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17.2.2016 A8-0012/4 

Amandman  4 

Bernard Monot 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0012/2016 

Notis Marias 

Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2014. 

2015/2115(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava Ca (nova) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

  Ca. budući da su se posljednjih godina 

takve optimistične prognoze naknadno 

gotovo sustavno pokazale netočnima; 

Or. en 



 

AM\1086786HR.doc  PE576.615v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

 

17.2.2016 A8-0012/5 

Amandman  5 

Bernard Monot 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0012/2016 

Notis Marias 

Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2014. 

2015/2115(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava D 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

D. budući da bi niske cijene energenata 

mogle pomoći gospodarskom oporavku, 

iako imaju negativni učinak na inflacijska 

očekivanja; 

D. budući da bi niske cijene energenata 

mogle pomoći gospodarskom oporavku, 

iako imaju negativni učinak na inflacijska 

očekivanja, ali bi također mogle dovesti do 

masovnih bankrota u sektorima 

povezanima s naftom i pokrenuti 

negativnu lančanu reakciju; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Amandman  6 

Bernard Monot 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0012/2016 

Notis Marias 

Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2014. 

2015/2115(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 6. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

6. očekuje od ESB-a da doprinese općim 

ekonomskim politikama u Uniji i 

postizanju njihovih ciljeva u skladu s 

člankom 282. UFEU-a pod uvjetom da se 

ne dovede u pitanje njegov glavni cilj 

održavanja stabilnosti cijena; 

Briše se. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Amandman  7 

Bernard Monot 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0012/2016 

Notis Marias 

Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2014. 

2015/2115(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 11. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

11. pozdravlja kategoričko obećanje 

Europske središnje banke iz kolovoza 

2012. da će učiniti „sve što je u [njezinoj] 

moći” kako bi obranila euro; 

11. žali zbog kategoričkog obećanja 

Europske središnje banke iz kolovoza 

2012. da će učiniti „sve što je u [njezinoj] 

moći” kako bi obranila euro; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/8 

Amandman  8 

Bernard Monot 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0012/2016 

Notis Marias 

Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2014. 

2015/2115(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 34. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

34. napominje da je Komisija 24. 

studenoga 2015. predložila sustav 

osiguranja bankovnih depozita (EDIS) za 

cijelo europodručje;  

34. napominje da je Komisija 24. 

studenoga 2015. predložila sustav 

osiguranja bankovnih depozita (EDIS) za 

cijelo europodručje; ističe da je taj sustav 

zapravo zamišljen kao stalni mehanizam 

za prijenose unutar europodručja, no da 

ipak nikada neće riješiti asimetrične 

neravnoteže svojstvene ekonomskoj i 

monetarnoj uniji; 

Or. en 

 

 


