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9.1.2019 A8-0424/1 

Amendement  1 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank 

(2018/2101(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. neemt kennis van de toename van 

de TARGET2-saldi, die op een 

aanhoudende uitstroom van kapitaal uit de 

periferie van de eurozone wijst; stelt vast 

dat volgens de analyse van de ECB de 

veranderingen in de TARGET-saldi 

grotendeels worden veroorzaakt door de 

liquiditeitsstromen die in het kader van het 

APP plaatsvinden, en geen symptoom zijn 

van hernieuwde druk op de financiële 

markten; verzoekt de ECB de 

onderliggende factoren en mogelijke 

risico's op te helderen die betrekking 

hebben op de onevenwichtigheden die 

hierdoor veroorzaakt kunnen worden; 

33.  neemt kennis van de toename van 

de TARGET2-saldi, die op een 

aanhoudende uitstroom van kapitaal uit de 

periferie van de eurozone wijst; stelt vast 

dat volgens de analyse van de ECB de 

veranderingen in de TARGET-saldi 

grotendeels worden veroorzaakt door de 

liquiditeitsstromen die in het kader van het 

APP plaatsvinden, en geen symptoom zijn 

van hernieuwde druk op de financiële 

markten; verzoekt de ECB de 

onderliggende factoren en mogelijke 

risico's op te helderen die betrekking 

hebben op de onevenwichtigheden die 

hierdoor veroorzaakt kunnen worden; is 

van mening dat de ECB passende 

zekerheden voor de TARGET2-saldi moet 

eisen; pleit ervoor dat negatieve 

TARGET2-saldi automatisch worden 

omgezet in overheidsschuld wanneer een 

lidstaat de eurozone verlaat; beveelt aan 

een officiële procedure in te stellen die de 

lidstaten in staat stelt de eurozone te 

verlaten; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/2 

Amendement  2 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank 

(2018/2101(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  34 bis. verzoekt de ECB, onverminderd 

haar onafhankelijkheid, en de Commissie 

om met aanbevelingen te komen voor de 

verandering van de stemmingsprocedures 

van de ECB, zodat voor elk van haar 

beslissingen de stemmen in de raad van 

bestuur worden gewogen overeenkomstig 

de verdeling van het geplaatste kapitaal 

van de ECB onder de nationale centrale 

banken; dringt er bij de ECB en de 

Commissie op aan te overwegen het met 

betrekking tot niet-standaard monetaire 

beleidsmaatregelen verplicht te stellen dat 

zij met gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen worden aangenomen. 

Or. en 

 

 


