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9.1.2019 A8-0424/3 

Изменение  3 

Мат Карти, Лин Бойлан, Мартина  Андерсън, Лиа Ни Риада, Иржи Мащалка, 

Катержина Конечна, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Барбара Спинели, Мигел 

Виегаш, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0424/2018 

Габриел Мато 

Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г. 

(2018/2101(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Л 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Л. като има предвид, че съществува 

необходимост от засилен вторичен 

пазар на необслужваните кредити с цел 

повишаване на пазарната ликвидност на 

европейско равнище и избягване на 

евентуална пазарна неяснота; 

Л. като има предвид, че съществува 

необходимост от засилен вторичен 

пазар на необслужваните кредити с цел 

повишаване на пазарната ликвидност на 

европейско равнище и избягване на 

евентуална пазарна неяснота; като има 

предвид, че от финансовите 

институции, които извършват 

дейност на вторичния пазар, трябва 

да се изисква да отчитат интересите 

на потребителите и да спазват 

всички съответни национални 

изисквания и изисквания на ЕС за 

защита на потребителите; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/4 

Изменение  4 

Мат Карти, Лин Бойлан, Мартина  Андерсън, Лиа Ни Риада, Иржи Мащалка, 

Катержина Конечна, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Мигел Виегаш, Патрик 

Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0424/2018 

Габриел Мато 

Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г. 

(2018/2101(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. отново заявява, че 

независимостта на ЕЦБ дава на 

членовете на нейния Изпълнителен 

съвет свободата да вземат решения 

отговорно и въз основа на съблюдаване 

на съответната отчетност относно това 

дали да вземат участие във форуми, 

включително в тези, които не са открити 

за широката общественост, ако считат 

това за необходимо, с цел да се 

гарантира най-доброто изпълнение на 

паричната политика на ЕЦБ; отбелязва 

становището на омбудсмана от 5 юли 

2018 г.; 

7. отново заявява, че 

независимостта на ЕЦБ дава на 

членовете на нейния Изпълнителен 

съвет свободата да вземат решения 

отговорно и въз основа на съблюдаване 

на съответната отчетност относно това 

дали да вземат участие във форуми, 

включително в тези, които не са открити 

за широката общественост, ако считат 

това за необходимо, с цел да се 

гарантира най-доброто изпълнение на 

паричната политика на ЕЦБ; отбелязва 

становището на омбудсмана от 5 юли 

2018 г., в което се констатира, че 

членството на председателя на ЕЦБ 

в „Групата на тридесетте“ (Г-30) 

представлява лошо администриране 

от страна на ЕЦБ; изразява 

съжаление относно факта, че ЕЦБ не 

е изпълнила препоръките на 

омбудсмана; призовава ЕЦБ да 

прекрати членството на 

председателя в Г-30, да разгледа 

отново препоръките на омбудсмана и 

внимателно да прегледа вътрешните 

си политики, за да се защити от 

конфликти на интереси; 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Изменение  5 

Мат Карти, Лин Бойлан, Мартина  Андерсън, Лиа Ни Риада, Иржи Мащалка, 

Катержина Конечна, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Барбара Спинели, Мигел 

Виегаш, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0424/2018 

Габриел Мато 

Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г. 

(2018/2101(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. подчертава по-специално, че 

продължителните нестандартни мерки в 

областта на политиките може да имат 

отрицателни последици, свързани с 

разпределението; поради това призовава 

ЕЦБ да включи в следващия си годишен 

доклад цялостен и подробен анализ на 

страничните ефекти от своите мерки в 

областта на паричната политика, 

включително на потенциалните рискове 

за застрахователния сектор и сектора на 

пенсионното осигуряване; 

22. подчертава по-специално, че 

продължителните нестандартни мерки в 

областта на политиките са имали ясно 

изразен отрицателен ефект, свързан с 

разпределението, и са довели до 

значително увеличаване на 

неравенството в разпределението на 

богатството; поради това призовава 

ЕЦБ да включи в следващия си годишен 

доклад цялостен и подробен анализ на 

страничните ефекти от своите мерки в 

областта на паричната политика, 

включително на потенциалните рискове 

за застрахователния сектор и сектора на 

пенсионното осигуряване; 

Or. en 
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Изменение  6 

Мат Карти, Лин Бойлан, Мартина  Андерсън, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, 

Меря Кюльонен, Барбара Спинели, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, 

Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGLФилип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0424/2018 

Габриел Мато 

Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г. 

(2018/2101(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 24a. призовава ЕЦБ да отдаде 

приоритет на закупуването на 

облигации, свързани с дългосрочни 

стратегически инвестиции, които 

подпомагат преминаването към 

ниско-въглеродна икономика, както и 

да разработи незабавно прозрачни и 

стандартизирани критерии за 

подбора на бенефициенти за 

програмата, които напълно включват 

екологичните, социалните и 

управленските фактори, като по 

този начин не позволява участието 

на въглеродно-интензивните отрасли 

и фирми; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/7 

Изменение  7 

Мат Карти, Лин Бойлан, Мартина  Андерсън, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, 

Меря Кюльонен, Барбара Спинели, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, 

Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGLФилип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0424/2018 

Габриел Мато 

Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г. 

(2018/2101(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. припомня, че ЕЦБ като 

институция на ЕС е обвързана от 

Парижкото споразумение; приканва 

ЕЦБ, при пълно зачитане на нейния 

мандат, независимост и рамка за 

управление на риска, да включи в 

своите политики ангажимента към 

Парижкото споразумение и 

икономическите, социалните и 

управленските принципи; 

25. припомня, че ЕЦБ като 

институция на ЕС е обвързана от 

Парижкото споразумение; приканва 

ЕЦБ, при пълно зачитане на нейния 

мандат, независимост и рамка за 

управление на риска, да включи в 

своите политики ангажимента към 

Парижкото споразумение и 

икономическите, социалните и 

управленските принципи, включително 

в контекста на стратегията за 

реинвестиране на програмите за 

закупуване на активи, като 

постепенно прекрати участието си в 

активи с най-висок въглероден 

интензитет, като например 

корпоративни облигации, обезпечени с 

активи ценни книжа и обезпечени 

облигации; предлага ангажиментът 

на ЕЦБ към Парижкото споразумение 

да започне с пълното прилагане на 

задължителното оповестяване на 

финансова информация във връзка с 

климата за всички активи, държани 

от финансовите институции в 

еврозоната, както и с включването на 

този критерий в рамката за 

допустимост на обезпеченията на 

ЕЦБ и отчитането ѝ от страна на 

агенциите за външна кредитна 
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оценка; 

Or. en 

 

 


