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17.2.2016 A8-0012/9 

Amendement  9 

Notis Marias 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0012/2016 

Notis Marias 

Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank 

2015/2115(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 – alinea 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. onderstreept dat de toezichthoudende 

rol van de ECB en haar mandaat ten 

aanzien van het monetair beleid duidelijk 

van elkaar moeten worden gescheiden en 

dat de combinatie van beide functies niet 

mag leiden tot belangenverstrengeling voor 

de ECB; herinnert in dit verband aan het 

leidende beginsel dat het instrument voor 

beleidsvorming, op monetair dan wel 

toezichthoudend vlak, gekozen moet 

worden naargelang het beoogde doel en de 

kwestie waarvan sprake is; 

25. onderstreept dat de toezichthoudende 

rol van de ECB en haar mandaat ten 

aanzien van het monetair beleid duidelijk 

van elkaar moeten worden gescheiden en 

dat de combinatie van beide functies niet 

mag leiden tot belangenverstrengeling voor 

de ECB, zoals in de huidige situatie het 

geval is; herinnert in dit verband aan het 

leidende beginsel dat het instrument voor 

beleidsvorming, op monetair dan wel 

toezichthoudend vlak, gekozen moet 

worden naargelang het beoogde doel en de 

kwestie waarvan sprake is; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/10 

Amendement 10 

Notis Marias 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0012/2016 

Notis Marias 

Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank 

2015/2115(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. dringt aan op een grondige 

beoordeling van het optreden van de ECB 

met betrekking tot Griekenland, met name 

in de context van de genomen besluiten, 

in het bijzonder: 

a) het besluit (genomen op 4 februari 

2015) om de waiver betreffende door de 

Helleense Republiek uitgegeven of 

volledige gegarandeerde verhandelbare 

schuldinstrumenten op te heffen; 

b) het besluit (genomen op 28 juni 2015) 

om de liquiditeit die beschikbaar was voor 

Griekse banken via de 

noodliquiditeitssteun-faciliteit 

(Emergency Liquidity Assistance (ELA) 

facility) te beperken, hetgeen resulteerde 

in de instelling van kapitaalcontroles; 

c) het besluit (genomen in 2015) om 

winsten die werden gemaakt met haar 

Griekse obligaties uit het programma voor 

de effectenmarkten (Securities Markets 

Programme (SMP)) vast te houden; 

Or. en 

 

 


