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16.11.2016 A8-0302/4 

Ändringsförslag  4 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl O 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

O. ECB:s ordförande har fortsatt att 

betona att man brådskande måste 

genomföra de välbehövda 

strukturreformerna i euroområdet. 

O. ECB:s ordförande har fortsatt att 

betona att man brådskande måste 

genomföra de välbehövda 

strukturreformerna i euroområdet, och har 

därmed överträtt sitt mandat och blandat 

sig i medlemsstaternas interna 

angelägenheter. 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/5 

Ändringsförslag  5 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl P 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

P. ECB stöder den enkla, öppna och 

standardiserade värdepapperiseringsramen 

och de minskade kapitalkrav som denna 

ram resulterar i, och som kommer att ge 

nytt liv åt både 

värdepapperiseringsmarknaderna och 

finansieringen av realsektorns ekonomi. 

P. ECB stöder den enkla, öppna och 

standardiserade värdepapperiseringsramen 

och de minskade kapitalkrav som denna 

ram resulterar i, och som är tänkt att ge 

nytt liv åt både 

värdepapperiseringsmarknaderna och 

finansieringen av realsektorns ekonomi. På 

detta vis tillgriper ECB en finansteknik 

som främjar utspädningsrisker och 

opacitet, vilket låg bakom 2008 års kris, 

och som framför allt gynnar de banker 

som saluför dessa upplägg.  

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/6 

Ändringsförslag  6 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet välkomnar 

Europeiska centralbankens kategoriska 

löfte i augusti 2012 om att göra vad som 

krävs för att försvara euron, som har varit 

avgörande för att säkerställa 
euroområdets finansiella stabilitet. 

6. Europaparlamentet beklagar 

Europeiska centralbankens kategoriska 

löfte i augusti 2012 om att göra vad som 

krävs för att försvara euron, som hindrar 

en ekonomisk återhämtning i huvuddelen 

av euroområdets länder, leder till 

åtstramningar och späder på 

skuldsättningen. 

Or. fr 

 

 


