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Pakeitimas 4 

Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

O konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

O. kadangi ECB pirmininkas ir toliau 

pabrėžia, kad euro zonoje itin reikia 

skubiai vykdyti struktūrines reformas; 

O. kadangi ECB pirmininkas ir toliau 

pabrėžia, kad euro zonoje itin reikia 

skubiai vykdyti struktūrines reformas, taip 

viršydamas savo įgaliojimus ir 

įsitraukdamas į valstybių narių vidaus 

reikalus; 

Or. fr 
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Pakeitimas 5 

Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

P konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

P. kadangi ECB remia paprasto, 

skaidraus ir standartizuoto pakeitimo 

vertybiniais popieriais tvarką ir dėl jos 

taikymo atsiradusią galimybę mažinti 

kapitalo reikalavimus, nes tai atgaivins tiek 

pakeitimo vertybiniais popieriais rinkas, 

tiek realiojo sektoriaus ekonomikos 

finansavimą; 

P. kadangi ECB remia paprasto, 

skaidraus ir standartizuoto pakeitimo 

vertybiniais popieriais tvarką ir dėl jos 

taikymo atsiradusią galimybę mažinti 

kapitalo reikalavimus teigdamas, kad tai 

atgaivins tiek pakeitimo vertybiniais 

popieriais rinkas, tiek realiojo sektoriaus 

ekonomikos finansavimą; kadangi tai 

darant vėl būtų pradedami taikyti 

finansiniai metodai, kuriais išskaidoma 

rizika ir didinamas neskaidrumas, tapę 

2008 m. krizės priežastimi ir naudą visų 

pirma teikiantys bankams, kurie prekiauja 

tokiomis struktūromis; 

Or. fr 
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Pakeitimas 6 

Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita 

2016/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. palankiai vertina ECB 2012 m. 

rugpjūčio mėn. ryžtingą įsipareigojimą 

padaryti viską siekiant apsaugoti eurą, 

kuris padėjo užtikrinti euro zonos 

finansinį stabilumą; 

6. apgailestauja dėl to, kad ECB 

2012 m. rugpjūčio mėn. ryžtingai 

įsipareigojimo padaryti viską siekiant 

apsaugoti eurą, nes tai trukdo ekonomikos 

atsigavimui daugelyje euro zonos šalių, 

dėl to taikoma griežta taupymo politika ir 

didinamas įsiskolinimas; 

Or. fr 

 

 


