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Sprawozdanie A8-0012/2016 

Notis Marias 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 – akapit 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. podkreśla, że należy wyraźnie odróżnić 

funkcję nadzorczą EBC od jego funkcji w 

odniesieniu do polityki pieniężnej oraz że 

kombinacja obu tych funkcji nie powinna 

generować żadnych konfliktów interesów 

dla EBC; w tym kontekście przypomina 

zasadę przewodnią, zgodnie z którą 

instrument wykorzystywany do 

kształtowania polityki, czy to pieniężnej, 

czy nadzorczej, powinien być wybierany w 

zależności od założonego celu i 

stwierdzonego problemu; 

25. podkreśla, że należy wyraźnie odróżnić 

funkcję nadzorczą EBC od jego funkcji w 

odniesieniu do polityki pieniężnej oraz że 

kombinacja obu tych funkcji nie powinna – 

w przeciwieństwie do obecnej sytuacji – 

generować żadnych konfliktów interesów 

dla EBC; w tym kontekście przypomina 

zasadę przewodnią, zgodnie z którą 

instrument wykorzystywany do 

kształtowania polityki, czy to pieniężnej, 

czy nadzorczej, powinien być wybierany w 

zależności od założonego celu i 

stwierdzonego problemu; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 32a. wzywa do przeprowadzenia 

gruntownej oceny sposobu postępowania 

EBC wobec Grecji, szczególnie w 

odniesieniu do podjętych przez niego 

decyzji, tj.: 

a) (w dniu 4 lutego 2015 r.) decyzji o 

zniesieniu zwolnienia dotyczącego 

zbywalnych instrumentów dłużnych 

wyemitowanych lub w pełni 

gwarantowanych przez Republikę Grecką; 

b) (w dniu 28 czerwca 2015 r.) decyzji o 

ograniczeniu płynności dostępnej dla 

greckich banków w ramach instrumentu 

awaryjnego wsparcia płynnościowego, w 

wyniku czego wprowadzono środki 

kontroli przepływów kapitału; 

c) (w 2015 r.) decyzji o wstrzymaniu 

wypłaty zysków z portfela greckich 

obligacji nabytego w ramach programu 

interwencji na rynkach dłużnych 

papierów wartościowych; 

Or. en 

 

 


