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16.11.2016 A8-0302/4 

Poprawka  4 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że prezes EBC 

stale podkreśla pilny charakter bardzo 

potrzebnych reform strukturalnych w 

strefie euro; 

O. mając na uwadze, że prezes EBC 

stale podkreśla pilny charakter bardzo 

potrzebnych reform strukturalnych w 

strefie euro, przez co wykracza poza 

przyznane mu uprawnienia i ingeruje w 

wewnętrzne sprawy państw 

członkowskich; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/5 

Poprawka  5 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że EBC wspiera 

ramy prostej, przejrzystej i standardowej 

sekurytyzacji oraz wynikające z niej 

zmniejszone wymogi kapitałowe, które 

nadadzą nowej dynamiki zarówno rynkom 

sekurytyzacji, jak i finansowaniu realnego 

sektora gospodarki; 

P. mając na uwadze, że EBC wspiera 

ramy prostej, przejrzystej i standardowej 

sekurytyzacji oraz wynikające z niej 

zmniejszone wymogi kapitałowe, które 

mają nadać nową dynamikę zarówno 

rynkom sekurytyzacji, jak i finansowaniu 

realnego sektora gospodarki; mając na 

uwadze, że, czyniąc tak, EBC ponownie 

uruchamia technikę finansową 

sprzyjającą rozmyciu ryzyka i brakowi 

przejrzystości, która spowodowała kryzys 

w 2008 r. i działa przede wszystkim na 

korzyść banków, które sprzedają takie 

instrumenty; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/6 

Poprawka  6 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 

2016/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. z zadowoleniem przyjmuje 

ogłoszoną w sierpniu 2012 r. kategoryczną 

deklarację Europejskiego Banku 

Centralnego, w której zapowiedziano, że 

„zrobi on wszystko, co w jego mocy”, aby 

bronić euro, co miało kluczowe znaczenie 

dla zapewnienia stabilności finansowej 

strefy euro; 

6. ubolewa nad ogłoszoną w sierpniu 

2012 r. kategoryczną deklaracją 

Europejskiego Banku Centralnego, w 

której zapowiedziano, że „zrobi on 

wszystko, co w jego mocy”, aby bronić 

euro, co uniemożliwia ożywienie 

gospodarcze w większości państw 

należących do strefy euro, przyczynia się 

do polityki oszczędnościowe i powoduje 

zadłużenie; 

Or. fr 

 

 


