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16.11.2016 A8-0302/4 

Amendamentul  4 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul o 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât președintele BCE a 

continuat să sublinieze urgența reformelor 

structurale atât de necesare în zona euro; 

O. întrucât președintele BCE a 

continuat să sublinieze urgența reformelor 

structurale atât de necesare în zona euro, 

depășindu-și astfel mandatul și 

amestecându-se în afacerile interne ale 

statelor membre; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/5 

Amendamentul  5 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul p 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât BCE sprijină cadrul pentru 

o securitizare simplă, transparentă și 

standardizată, precum și cerințele reduse de 

capital aferente care vor revitaliza atât 

piețele de securitizare, cât și finanțarea 

economiei sectorului real; 

P. întrucât BCE sprijină cadrul pentru 

o securitizare simplă, transparentă și 

standardizată, precum și cerințele reduse de 

capital aferente, cu scopul de a revitaliza 

atât piețele de securitizare, cât și finanțarea 

economiei sectorului real; întrucât BCE 

relansează astfel o tehnică financiară 

propice diluării riscului și opacității, care 

a fost la originea crizei din 2008 și de care 

profită, în primul rând, băncile care 

comercializează aceste instrumente;  

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/6 

Amendamentul  6 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2015 

2016/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. salută angajamentul categoric din 

august 2012 al Băncii Centrale Europene 

de a „face tot ce este necesar” pentru a 

apăra moneda euro, angajament care a 

avut un rol esențial în asigurarea 

stabilității financiare a zonei euro; 

6. regretă angajamentul categoric din 

august 2012 al Băncii Centrale Europene 

de a „face tot ce este necesar” pentru a 

apăra moneda euro, ceea ce împiedică 

redresarea economică din majoritatea 

țărilor membre ale zonei euro, generează 

austeritate și alimentează îndatorarea; 

Or. fr 

 

 


