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Pakeitimas 4 

Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europos Centrinio Banko 2014 m. metinė ataskaita 

2015/2115(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ca. kadangi pastaraisiais metais tokios 

optimistinės prognozės beveik nuolat 

vėliau nepasitvirtindavo; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europos Centrinio Banko 2014 m. metinė ataskaita 

2015/2115(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi neigiamai infliaciją paveikusios 

mažos energijos kainos visgi galėtų padėti 

atgaivinti ekonomiką; 

D. kadangi neigiamai infliaciją paveikusios 

mažos energijos kainos visgi galėtų padėti 

atgaivinti ekonomiką, bet ir galėtų sukelti 

masinius bankrotus su nafta susijusiuose 

sektoriuose ir sukelti neigiamą grandininę 

reakciją; 

Or. en 
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ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0012/2016 

Notis Marias 

Europos Centrinio Banko 2014 m. metinė ataskaita 

2015/2115(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. tikisi, kad ECB prisidės prie Sąjungos 

bendrųjų ekonomikos politikos krypčių ir 

šios politikos tikslų įgyvendinimo pagal 

SESV 282 straipsnį su sąlyga, kad ECB 

pagrindinei užduočiai, t. y., palaikyti 

kainų stabilumą, nekils pavojus; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Notis Marias 

Europos Centrinio Banko 2014 m. metinė ataskaita 

2015/2115(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. palankiai vertina tai, kad ECB 2012 

m. rugpjūčio mėn. ryžtingai įsipareigojo 

imtis visų įmanomų priemonių, siekiant 

apsaugoti eurą; 

11. apgailestauja dėl to, kad ECB 2012 m. 

rugpjūčio mėn. ryžtingai įsipareigojo imtis 

visų įmanomų priemonių, siekiant 

apsaugoti eurą; 

Or. en 
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2015/2115(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. 

lapkričio 24 d. Komisija pateikė pasiūlymą 

dėl euro zonos indėlių draudimo sistemos 

(EDIS), skirtos banko indėliams;  

34. atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. 

lapkričio 24 d. Komisija pateikė pasiūlymą 

dėl euro zonos indėlių draudimo sistemos 

(EDIS), skirtos banko indėliams; atkreipia 

dėmesį į tai, kad ji faktiškai suvokiama 

kaip nuolatinis perleidimo mechanizmas 

euro zonoje, tačiau, nepaisant to, ji 

niekada neišspręs esamo EPS asimetriško 

disbalanso problemos; 

Or. en 

 

 


