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16.11.2016 A8-0302/4 

Predlog spremembe  4 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

O. ker predsednik ECB vedno znova 

poudarja, da so v evroobmočju nujno 

potrebne strukturne reforme; 

O. ker predsednik ECB vedno znova 

poudarja, da so v evroobmočju nujno 

potrebne strukturne reforme, s čimer 

prekoračuje svoj mandat in se vmešava v 

notranje zadeve držav članic; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/5 

Predlog spremembe  5 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava P 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

P. ker ECB podpira okvir za 

preprosto, pregledno in standardizirano 

listinjenje ter posledično zmanjšanje 

kapitalskih zahtev, ki bosta oživila trg 

listinjenja in financiranje realnega 

gospodarstva; 

P. ker ECB podpira okvir za 

preprosto, pregledno in standardizirano 

listinjenje ter posledično zmanjšanje 

kapitalskih zahtev, katerega namen je 

oživiti trg listinjenja in financiranje 

realnega gospodarstva; ker bi morala pri 

tem znova uvesti finančno tehniko, ki je 

naklonjena zmanjšanju tveganja in 

nepreglednosti, kot na začetku krize iz leta 

2008, in koristi predvsem bankam, ki 

tržijo te ureditve; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/6 

Predlog spremembe  6 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

2016/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. pozdravlja odločno zavezo 

Evropske centralne banke iz avgusta 2012, 

da bo po svojih najboljših močeh zaščitila 

evro, s čimer je bistveno pripomogla k 

zagotavljanju finančne stabilnosti 

euroobmočja; 

6. obžaluje odločno zavezo Evropske 

centralne banke iz avgusta 2012, da bo po 

svojih najboljših močeh zaščitila evro, kar 

onemogoča gospodarsko okrevanje v 

večini držav euroobmočja, povzroča 

varčevalne ukrepe in povečuje 

zadolženost; 

Or. fr 

 

 


