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Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. je seznanjen z naraščanjem saldov v 

sistemu TARGET2, ki kaže na stalen odliv 

kapitala iz obrobnih regij euroobmočja; je 

seznanjen, da po mnenju ECB spremembe 

saldov v sistemu TARGET predvsem 

odražajo likvidnostne tokove, ki nastajajo v 

okviru programa nakupa sredstev, in niso 

znak ponovnih stresnih razmer na 

finančnih trgih; poziva ECB, naj pojasni 

osnovne dejavnike in morebitna tveganja 

zaradi neravnovesij, ki bi jih to lahko 

povzročilo; 

33.  je seznanjen z naraščanjem saldov v 

sistemu TARGET2, ki kaže na stalen odliv 

kapitala iz obrobnih regij euroobmočja; je 

seznanjen, da po mnenju ECB spremembe 

saldov v sistemu TARGET predvsem 

odražajo likvidnostne tokove, ki nastajajo v 

okviru programa nakupa sredstev, in niso 

znak ponovnih stresnih razmer na 

finančnih trgih; poziva ECB, naj pojasni 

osnovne dejavnike in morebitna tveganja 

zaradi neravnovesij, ki bi jih to lahko 

povzročilo; meni, da bi morala ECB 

zahtevati ustrezno zavarovanje za salde v 

sistemu TARGET2; priporoča, da se 

negativni saldi v sistemu TARGET2 

samodejno pretvorijo v javni dolg, če 

država članica zapusti euroobmočje; 

priporoča uvedbo formalnega postopka, ki 

bo državam članicam omogočil, da 

izstopijo iz euroobmočja; 

Or. en 
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  34a. brez poseganja v njuno 

neodvisnost poziva ECB in Komisijo, naj 

priporočita spremembo glasovalnega 

postopka ECB tako, da se za vsako njeno 

odločitev glasovi v Svetu ECB ponderirajo 

v skladu z deleži nacionalnih centralnih 

bank v vpisanem kapitalu ECB; poziva 

ECB in Komisijo, naj razmislita o tem, da 

bi pri sprejemanju nestandardnih ukrepov 

monetarne politike uvedli obvezno 

glasovanje s kvalificirano večino; 

Or. en 

 

 


