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33.
λαμβάνει υπό σημείωση την
αύξηση των ισοζυγίων του TARGET2 η
οποία αποτυπώνει τις συνεχιζόμενες
εκροές κεφαλαίου από την περιφέρεια της
ζώνης του ευρώ· επισημαίνει ότι η ΕΚΤ
εκτιμά πως οι αλλαγές των ισοζυγίων του
TARGET αντανακλούν εν πολλοίς τις ροές
ρευστότητας στο πλαίσιο του APP και δεν
είναι σύμπτωμα νέας πίεσης στις
χρηματοπιστωτικές αγορές· καλεί την ΕΚΤ
να αποσαφηνίσει τους υποκείμενους
παράγοντες και τους πιθανούς κινδύνους
που σχετίζονται με τις ανισορροπίες που
αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει·

33.
λαμβάνει υπό σημείωση την
αύξηση των ισοζυγίων του TARGET2 η
οποία αποτυπώνει τις συνεχιζόμενες
εκροές κεφαλαίου από την περιφέρεια της
ζώνης του ευρώ· επισημαίνει ότι η ΕΚΤ
εκτιμά πως οι αλλαγές των ισοζυγίων του
TARGET αντανακλούν εν πολλοίς τις ροές
ρευστότητας στο πλαίσιο του APP και δεν
είναι σύμπτωμα νέας πίεσης στις
χρηματοπιστωτικές αγορές· καλεί την ΕΚΤ
να αποσαφηνίσει τους υποκείμενους
παράγοντες και τους πιθανούς κινδύνους
που σχετίζονται με τις ανισορροπίες που
αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει· εκτιμά
πως η ΕΚΤ θα πρέπει να απαιτήσει
κατάλληλες εξασφαλίσεις για τα ισοζύγια
του TARGET2· συνιστά την αυτόματη
μετατροπή των αρνητικών ισοζυγίων του
TARGET2 σε δημόσιο χρέος εάν ένα
κράτος μέλος αποχωρήσει από τη ζώνη
του ευρώ· συνιστά τη θέσπιση επίσημης
διαδικασίας που θα επιτρέπει στα κράτη
μέλη να εξέλθουν από τη ζώνη του ευρώ·
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34α. καλεί την ΕΚΤ, με την επιφύλαξη
της ανεξαρτησίας της, καθώς και την
Επιτροπή, να συστήσουν αλλαγή της
διαδικασίας ψηφοφορίας στην ΕΚΤ
ώστε, για οποιαδήποτε από τις αποφάσεις
της, οι ψήφοι του διοικητικού συμβουλίου
να σταθμίζονται σύμφωνα με τα μερίδια
των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο
εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ· καλεί
την ΕΚΤ και την Επιτροπή να εξετάσουν
τη δυνατότητα να γίνει υποχρεωτική η
ειδική πλειοψηφία για τη θέσπιση μη
τυποποιημένων μέτρων νομισματικής
πολιτικής·
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