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Pranešimas A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

2017 m. ECB metinė ataskaita 

(2018/2101(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. atkreipia dėmesį į TARGET2 

sistemos likučių padidėjimą, rodantį 

nuolatinį kapitalo nutekėjimą iš euro zonos 

periferijos; atkreipia dėmesį į tai, kad ECB 

mano, jog sistemos TARGET likučių 

pokyčiai iš esmės atitinka likvidumo 

srautus, atsirandančius dėl TPP, ir kad tai 

nėra su finansų rinkomis susijusio naujo 

streso požymis; ragina ECB paaiškinti tai 

lemiančius veiksnius ir tai, kokia rizika gali 

kilti dėl disbalanso, kuris galėtų atsirasti 

dėl tokių likučių; 

33.  atkreipia dėmesį į TARGET2 

sistemos likučių padidėjimą, rodantį 

nuolatinį kapitalo nutekėjimą iš euro zonos 

periferijos; atkreipia dėmesį į tai, kad ECB 

mano, jog sistemos TARGET likučių 

pokyčiai iš esmės atitinka likvidumo 

srautus, atsirandančius dėl TPP, ir kad tai 

nėra su finansų rinkomis susijusio naujo 

streso požymis; ragina ECB paaiškinti tai 

lemiančius veiksnius ir tai, kokia rizika gali 

kilti dėl disbalanso, kuris galėtų atsirasti 

dėl tokių likučių; mano, kad ECB turėtų 

reikalauti tinkamo užstato už TARGET2 

likučius; jei valstybė narė pasitraukia iš 

euro zonos, rekomenduoja automatiškai 

konvertuoti neigiamus TARGET2 likučius 

į valdžios sektoriaus skolą; rekomenduoja 

nustatyti oficialią procedūrą, kuri suteiktų 

galimybę valstybėms narėms pasitraukti iš 

euro zonos; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  34a. ragina ECB, nedarant poveikio jo 

nepriklausomumui, ir Komisiją 

rekomenduoti pakeisti ECB balsavimo 

procedūrą taip, kad balsuojant dėl bet 

kurio iš ECB sprendimų balsai 

Valdančiojoje taryboje būtų paskirstomi 

pagal nacionalinių centrinių bankų dalį 

pasirašytame ECB kapitale; ragina ECB 

ir Komisiją apsvarstyti galimybę nustatyti, 

kad nestandartinės pinigų politikos 

priemonės būtų priimamos tik 

kvalifikuota balsų dauguma; 

Or. en 

 

 


