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Изменение  9 

Нотис Мариас 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0012/2016 

Нотис Мариас 

Годишният доклад на Европейската централна банка за 2014 г. 

2015/2115(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 - алинея 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. подчертава, че надзорната роля на 

ЕЦБ и нейната функцията във връзка с 

паричната политика трябва ясно да се 

разграничават и че съчетаването на 

двете функции не следва да води до 

конфликт на интереси за ЕЦБ; в тази 

връзка припомня ръководния принцип, 

че инструментът, използван за 

определяне на политиката, било то в 

паричната или надзорната сфера, следва 

да се избира в зависимост от 

преследваната цел и обсъждания 

въпрос; 

25. подчертава, че надзорната роля на 

ЕЦБ и нейната функцията във връзка с 

паричната политика трябва ясно да се 

разграничават и че съчетаването на 

двете функции не следва да води до 

конфликт на интереси за ЕЦБ, 

противно на настоящата ситуация; в 

тази връзка припомня ръководния 

принцип, че инструментът, използван за 

определяне на политиката, било то в 

паричната или надзорната сфера, следва 

да се избира в зависимост от 

преследваната цел и обсъждания 

въпрос; 

Or. en 
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Изменение 10 

Нотис Мариас 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0012/2016 

Нотис Мариас 

Годишният доклад на Европейската централна банка за 2014 г. 

2015/2115(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32a. призовава за цялостна оценка на 

начина на действие на ЕЦБ по 

отношение на Гърция, особено в 

контекста на решенията, взети от 

ЕЦБ, а именно: 

а) (на 4 февруари 2015 г.) за 

премахване на освобождаването, 

засягащо търгуемите дългови 

инструменти, емитирани или изцяло 

гарантирани от Република Гърция; 

б) (на 28 юни 2015 г.) за ограничаване 

на наличната ликвидност за 

гръцките банки чрез извънредното 

ликвидно улеснение (ELA), довело до 

налагането на контрол върху 

капитала; 

в) (през 2015 г.) за задържане на 

печалбите от гръцкия портфейл с 

облигации, придобити в рамките на 

програмата за пазарите на ценни 

книжа; 

Or. en 

 

 


