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Amendamentul 1
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Gabriel Mato
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Propunere de rezoluție
Punctul 33
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

33.
își exprimă din nou îngrijorarea față
de creșterea soldurilor TARGET2, semn al
ieșirilor continue de capital la periferia
zonei euro; reține că BCE consideră că
modificările soldurilor TARGET reflectă
în mare măsură fluxurile de lichidități care
apar în contextul programului de
achiziționare de active și nu sunt un
simptom al unor noi tensiuni pe piețele
financiare; invită BCE să clarifice factorii
subiacenți și riscurile potențiale legate de
dezechilibrele pe care le-ar putea cauza;

33.
își exprimă din nou îngrijorarea față
de creșterea soldurilor TARGET2, semn al
ieșirilor continue de capital la periferia
zonei euro; reține că BCE consideră că
modificările soldurilor TARGET reflectă
în mare măsură fluxurile de lichidități care
apar în contextul programului de
achiziționare de active și nu sunt un
simptom al unor noi tensiuni pe piețele
financiare; invită BCE să clarifice factorii
subiacenți și riscurile potențiale legate de
dezechilibrele pe care le-ar putea cauza;
consideră că BCE ar trebui să solicite
garanții adecvate pentru soldurile
TARGET2; recomandă ca soldurile
negative ale TARGET2 să fie convertite
automat în datorie publică dacă un stat
membru părăsește zona euro; recomandă
să se stabilească o procedură oficială care
să le permită statelor membre să iasă din
zona euro;
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Amendamentul 2
Jörg Meuthen
în numele Grupului EFDD
Raport
Gabriel Mato
Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017
(2018/2101(INI))
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Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
34a. invită BCE, fără a aduce atingere
independenței sale, și Comisia să
recomande modificarea procedurii de vot
a BCE astfel încât, pentru oricare dintre
deciziile sale, voturile din Consiliul
guvernatorilor să fie ponderate în funcție
de cotele deținute de băncile centrale
naționale în capitalul subscris al BCE;
invită BCE și Comisia să reflecteze la
ideea ca măsurile de politică monetară
nestandardizate să fie adoptate
obligatoriu numai cu majoritate
calificată;
Or. en
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