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16.11.2016 A8-0302/4 

Grozījums Nr.  4 

Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

O apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

O. tā kā ECB priekšsēdētājs ir 

neatlaidīgi uzsvēris, ka steidzami jāveic 

eurozonā tik ļoti vajadzīgās strukturālās 

reformas; 

O. tā kā ECB priekšsēdētājs ir 

neatlaidīgi uzsvēris, ka steidzami jāveic 

eurozonā tik ļoti vajadzīgās strukturālās 

reformas, un tādējādi pārsniedzis savas 

pilnvaras un iejaucies dalībvalstu iekšējās 

lietās; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/5 

Grozījums Nr.  5 

Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

P apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

P. tā kā ECB atbalsta vienkāršas, 

pārredzamas un standartizētas 

vērtspapīrošanas sistēmu un kapitāla 

prasību samazināšanu šādas sistēmas 

piemērošanas rezultātā, jo tas no jauna 

aktivizēs gan vērtspapīrošanas tirgu 

darbību, gan reālās nozaru ekonomikas 

finansēšanu; 

P. tā kā ECB atbalsta vienkāršas, 

pārredzamas un standartizētas 

vērtspapīrošanas sistēmu un kapitāla 

prasību samazināšanu šādas sistēmas 

piemērošanas rezultātā, jo tam it kā 

vajadzētu aktivizēt gan vērtspapīrošanas 

tirgu darbību, gan reālās nozaru 

ekonomikas finansēšanu; tā kā, šādi 

rīkojoties, ECB no jauna ir ķērusies pie 

finanšu metodes, kura veicina riska 

pasliktināšanos un pārredzamības 

trūkumu — divus faktorus, kas bija 

2008. gada krīzes pamatā un kas izdevīgi 

galvenokārt bankām, kuras gūst no tā 

labumu; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/6 

Grozījums Nr.  6 

Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. atzinīgi vērtē nelokāmo 

apņemšanos, ko Eiropas Centrālā banka 

pauda 2012. gada augustā, proti, darīt visu 

iespējamo, lai aizsargātu euro, jo šim 

solījumam ir bijusi izšķiroša nozīme, 

garantējot eurozonas finanšu stabilitāti; 

6. pauž nožēlu par nelokāmo 

apņemšanos, ko Eiropas Centrālā banka 

pauda 2012. gada augustā, proti, darīt visu 

iespējamo, lai aizsargātu euro, jo šāda 

apņemšanās liedz iespēju atveseļot 

ekonomiku lielākajā daļā eurozonas 

valstu, dod iemeslu īstenot stingru 

ekonomisko politiku un veicina parāda 

pieaugumu; 

Or. fr 

 

 


