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17.2.2016 A8-0012/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Notis Marias 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 – pododsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. zdôrazňuje, že je nutné jednoznačne 

rozlišovať medzi úlohou ECB v oblasti 

dohľadu a jej funkciou v menovej politike, 

pričom kombinácia oboch funkcií by pre 

ECB nemala vyvolávať konflikt záujmov; 

v tejto súvislosti pripomína hlavnú zásadu, 

že nástroje používané na utváranie politík – 

či už v oblasti menovej, alebo dohľadu – 

by sa mali vyberať v závislosti od 

sledovaného cieľa a príslušného problému; 

25. zdôrazňuje, že je nutné jednoznačne 

rozlišovať medzi úlohou ECB v oblasti 

dohľadu a jej funkciou v menovej politike, 

pričom kombinácia oboch funkcií by pre 

ECB nemala vyvolávať konflikt záujmov, 

ako je tomu v súčasnosti; v tejto súvislosti 

pripomína hlavnú zásadu, že nástroje 

používané na utváranie politík – či už v 

oblasti menovej, alebo dohľadu – by sa 

mali vyberať v závislosti od sledovaného 

cieľa a príslušného problému; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/10 

Pozmeňujúci návrh 10 

Notis Marias 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0012/2016 

Notis Marias 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 

2015/2115(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. žiada dôkladné posúdenie postupu 

ECB voči Grécku, najmä pokiaľ ide o 

rozhodnutia, ktoré prijala, a to: 

a) o zrušení výnimky týkajúcej 

obchodovateľných dlhových nástrojov 

vydaných alebo plne garantovaných 

Helénskou republikou (4. februára 2015); 

b) o obmedzení likvidity pre grécke banky 

prostredníctvom nástroja núdzovej pomoci 

na zvýšenie likvidity (Emergency Liquidity 

Assistance  – ELA), čo má za následok 

zavedenie kontrol kapitálu (28. júna 

2015); 

c) o zadržaní ziskov z jej portfólia 

gréckych dlhopisov nadobudnutých v 

rámci programu pre trhy s cennými 

papiermi (SMP) (v roku 2015); 

Or. en 

 

 


