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Poprawka  4 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ca. mając na uwadze, że takie 

optymistyczne prognozy były prawie 

zawsze później unieważniane w ostatnich 

latach; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/5 

Poprawka  5 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że niskie ceny 

energii, choć niekorzystnie oddziałują na 

oczekiwania inflacyjne, mogłyby 

potencjalnie wspomóc ożywienie 

gospodarcze; 

D. mając na uwadze, że niskie ceny 

energii, choć niekorzystnie oddziałują na 

oczekiwania inflacyjne, mogłyby 

potencjalnie wspomóc ożywienie 

gospodarcze, ale mogłyby również 

doprowadzić do masowych bankructw w 

sektorach związanych z ropą i wywołać 

negatywną reakcję łańcuchową; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Poprawka  6 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że EBC wniesie wkład w 

realizację ogólnej polityki gospodarczej w 

Unii i osiągnięcie jej celów, zgodnie z art. 

282 TFUE, jeżeli jego główne zadanie, 

jakim jest zapewnienie stabilności cen, nie 

zostanie zagrożone; 

skreślony 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Poprawka  7 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. z zadowoleniem przyjmuje wydane w 

sierpniu 2012 r. przez EBC kategoryczne 

oświadczenie, że „zrobi wszystko, co w 

jego mocy”, by chronić euro; 

11. z niezadowoleniem przyjmuje wydane 

w sierpniu 2012 r. przez EBC kategoryczne 

oświadczenie, że „zrobi wszystko, co w 

jego mocy”, by chronić euro; 

Or. en 
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Poprawka  8 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. zwraca uwagę, że w dniu 24 listopada 

2015 r. Komisja zaproponowała system 

gwarantowania depozytów bankowych dla 

całej strefy euro;  

34. zwraca uwagę, że w dniu 24 listopada 

2015 r. Komisja zaproponowała system 

gwarantowania depozytów bankowych dla 

całej strefy euro; podkreśla, że choć jest on 

pomyślany jako stały mechanizm 

transferowy w strefie euro, nigdy nie 

zaradzi on inherentnym asymetrycznym 

zakłóceniom równowagi w UGW; 

Or. en 

 

 


