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Izvješće A8-0012/2016 

Notis Marias 

Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2014. 

2015/2115(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 25. - podstavak 1. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

25. ističe da nadzorna uloga ESB-a i 

njegova funkcija u monetarnoj politici 

moraju biti jasno razdvojene te da 

kombinacija tih dviju funkcija ne smije 

dovoditi ESB do bilo kakvog sukoba 

interesa; u tom pogledu podsjeća na vodeće 

načelo da bi se instrument koji se koristi za 

kreiranje politika, bilo monetarnih ili 

nadzornih, trebao odabrati na temelju cilja 

koji se želi postići i problema o kojem je 

riječ; 

25. ističe da nadzorna uloga ESB-a i 

njegova funkcija u monetarnoj politici 

moraju biti jasno razdvojene te da 

kombinacija tih dviju funkcija ne smije 

dovoditi ESB do bilo kakvog sukoba 

interesa, što trenutno nije slučaj; u tom 

pogledu podsjeća na vodeće načelo da bi se 

instrument koji se koristi za kreiranje 

politika, bilo monetarnih ili nadzornih, 

trebao odabrati na temelju cilja koji se želi 

postići i problema o kojem je riječ; 

Or. en 
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Izvješće A8-0012/2016 

Notis Marias 

Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2014. 

2015/2115(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 32.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 32a. poziva na temeljitu procjenu načina 

rada ESB-a kada je riječ o Grčkoj, 

posebno u pogledu odluka koje je donio: 

a) (4. veljače 2015.) o ukidanju izuzeća 

koje se primjenjuje na utržive dužničke 

instrumente koje je izdala ili za koje u 

potpunosti jamči Helenska Republika; 

b) (28. lipnja 2015.) o ograničavanju 

likvidnosti dostupne grčkim bankama 

preko hitne likvidnosne pomoći (ELA), što 

je dovelo do nametanja kontrole kapitala; 

c) (2015.) o zadržavanju dobiti iz svog 

portfelja grčkih obveznica kupljenog u 

okviru programa za tržišta vrijednosnih 

papira (SMP); 

Or. en 

 

 


