
 

AM\1173396HU.docx  PE631.639v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0424/1 

Módosítás  1 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése 

(2018/2101(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. tudomásul veszi a TARGET2 

egyenlegek növekedését, amely az 

euróövezeti periféria folytatódó 

tőkekiáramlásait jelzi; megjegyzi, hogy az 

EKB véleménye szerint a TARGET 

egyenlegek változásai nagymértékben 

tükrözik az eszközvásárlási program 

keretében keletkező likviditási 

áramlásokat, és nem számítanak a 

pénzügyi piacokon újból jelentkező 

stressznek; felhívja az EKB-t, hogy 

tisztázza az ennek következtében 

potenciálisan kialakuló egyensúlyhiányok 

mögöttes tényezőit és lehetséges 

kockázatait; 

33.  tudomásul veszi a TARGET2 

egyenlegek növekedését, amely az 

euróövezeti periféria folytatódó 

tőkekiáramlásait jelzi; megjegyzi, hogy az 

EKB véleménye szerint a TARGET 

egyenlegek változásai nagymértékben 

tükrözik az eszközvásárlási program 

keretében keletkező likviditási 

áramlásokat, és nem számítanak a 

pénzügyi piacokon újból jelentkező 

stressznek; felhívja az EKB-t, hogy 

tisztázza az ennek következtében 

potenciálisan kialakuló egyensúlyhiányok 

mögöttes tényezőit és lehetséges 

kockázatait; úgy véli, hogy az EKB-nak 

megfelelő biztosítékokat kell követelnie a 

TARGET2 egyenlegekhez; javasolja, hogy 

a TARGET2 negatív egyenlegeit 

automatikusan alakítsák át 

államadóssággá, amennyiben egy 

tagállam kilép az euróövezetből; javasolja, 

hogy hozzanak létre hivatalos eljárást, 

amely lehetővé teszi a tagállamok 

számára, hogy kilépjenek az 

euróövezetből; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/2 

Módosítás  2 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése 

(2018/2101(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  34a. felhívja az EKB-t – 

függetlenségének sérelme nélkül – és a 

Bizottságot, hogy javasolják az EKB 

szavazási eljárásának módosítását oly 

módon, hogy a Kormányzótanácsban a 

szavazatok bármely döntés tekintetében a 

nemzeti központi bankoknak az EKB 

jegyzett tőkéjében való részesedése szerint 

súlyozottak legyenek; felhívja az EKB-t és 

a Bizottságot, hogy a nem szokványos 

monetáris politikai intézkedések esetében 

fontolják meg annak kötelezővé tételét, 

hogy azok csak minősített többséggel 

legyenek elfogadhatók; 

Or. en 

 

 


