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Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning O 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

O. der henviser til, at ECB's formand 

vedvarende har understreget det store 

behov for strukturreformer i euroområdet; 

O. der henviser til, at ECB's formand 

vedvarende har understreget det store 

behov for strukturreformer i euroområdet 

og dermed har overskredet sit mandat ved 

at blande sig i medlemsstaternes indre 

anliggender; 

Or. fr 
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Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning P 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

P. der henviser til, at ECB støtter den 

europæiske ramme for simpel, transparent 

og standardiseret europæisk securitisering 

og de deraf følgende lavere kapitalkrav, 

som vil sætte nyt skub i både 

securitiseringsmarkederne og 

finansieringen af realøkonomien; 

P. der henviser til, at ECB støtter den 

europæiske ramme for simpel, transparent 

og standardiseret europæisk securitisering 

og de deraf følgende lavere kapitalkrav, 

som har til formål at sætte nyt skub i både 

securitiseringsmarkederne og 

finansieringen af realøkonomien; der 

henviser til, at den dermed igen vil skabe 

forudsætningerne for den spredning af 

risikoen og den manglende 

gennemskuelighed, som lå til grund for 

krisen i 2008, og som navnlig var til fordel 

for de banker, som markedsførte disse 

konstruktioner, 

Or. fr 
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Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. glæder sig over Den Europæiske 

Centralbanks kategoriske tilsagn fra august 

2012 om at gøre alt, hvad der skal til, for at 

forsvare euroen, hvilket har medvirket til at 

sikre finansiel stabilitet i euroområdet; 

6. beklager Den Europæiske 

Centralbanks kategoriske tilsagn fra august 

2012 om at gøre alt, hvad der skal til, for at 

forsvare euroen, da det har forhindret det 

økonomiske genopsving i de fleste lande i 

euroområdet, medført finanspolitiske 

stramninger og fremmet gældssætningen; 

Or. fr 

 

 


