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Betænkning A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

ECB's årsberetning for 2017 

(2018/2101(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning L 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

L. der henviser til, at der er behov for 

et styrket sekundært marked for 

misligholdte lån med det formål at øge 

markedslikviditeten på europæisk plan og 

undgå eventuelle uigennemsigtige 

markedsforhold; 

L. der henviser til, at der er behov for 

et styrket sekundært marked for 

misligholdte lån med det formål at øge 

markedslikviditeten på europæisk plan og 

undgå eventuelle uigennemsigtige 

markedsforhold; der henviser til, at 

finansielle institutioner, der er aktive på 

det sekundære marked, skal være 

forpligtet til at tage hensyn til 

forbrugernes interesser og overholde alle 

relevante nationale og EU-krav om 

forbrugerbeskyttelse; 

Or. en 
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Betænkning A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

ECB's årsberetning for 2017 

(2018/2101(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. gentager, at ECB's uafhængighed 

giver medlemmerne af direktionen frihed 

til på ansvarlig vis og under overholdelse 

af passende ansvarsregler om deltagelse i 

fora, herunder dem, der ikke er åbne for 

den brede offentlighed, hvis de finder det 

nødvendigt for at sikre den bedste 

gennemførelse af ECB's pengepolitik; 

noterer sig Ombudsmandens udtalelse af 5. 

juli 2018; 

7. gentager, at ECB's uafhængighed 

giver medlemmerne af direktionen frihed 

til på ansvarlig vis og under overholdelse 

af passende ansvarsregler om deltagelse i 

fora, herunder dem, der ikke er åbne for 

den brede offentlighed, hvis de finder det 

nødvendigt for at sikre den bedste 

gennemførelse af ECB's pengepolitik; 

noterer sig Ombudsmandens udtalelse af 5. 

juli 2018 , hvori det blev konstateret, at 

ECB's formands medlemskab af G30-

gruppen udgjorde et tilfælde af fejl eller 

forsømmelser fra ECB's side; beklager 

ECB's manglende gennemførelse af 

Ombudsmandens henstillinger; opfordrer 

ECB til at bringe formandens 

medlemskab af G30 til ophør, tage 

Ombudsmandens henstillinger op til 

fornyet overvejelse og nøje gennemgå sine 

interne politikker for at beskytte sig mod 

interessekonflikter; 

Or. en 
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Betænkning A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

ECB's årsberetning for 2017 

(2018/2101(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. understreger især, at langvarige 

atypiske politiske foranstaltninger kan 

have negative fordelingsmæssige 

virkninger; opfordrer derfor ECB til i sin 

næste årsberetning at medtage en 

omfattende og detaljeret analyse af 

bivirkningerne af dens pengepolitiske 

foranstaltninger, herunder de mulige risici 

for forsikrings- og pensionssektoren; 

22. understreger især, at langvarige 

atypiske politiske foranstaltninger har haft 

en markant negativ fordelingsmæssig 

virkning og har ført til en betydelig 

stigning i uligheden i velstand; opfordrer 

derfor ECB til i sin næste årsberetning at 

medtage en omfattende og detaljeret 

analyse af bivirkningerne af dens 

pengepolitiske foranstaltninger, herunder 

de mulige risici for forsikrings- og 

pensionssektoren; 

Or. en 
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Betænkning A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

ECB's årsberetning for 2017 

(2018/2101(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 24a. opfordrer ECB til at prioritere 

opkøb af obligationer i forbindelse med 

langsigtede strategiske investeringer, der 

bidrager til overgangen til en 

lavemissionsøkonomi, og opfordrer ECB 

til straks at udvikle gennemsigtige og 

standardiserede kriterier for udvælgelse 

af støttemodtagere til programmet, der 

fuldt ud inddrager miljømæssige, sociale 

og ledelsesmæssige faktorer, og således 

afvikler investeringer i kulstofintensive 

sektorer og virksomheder; 

Or. en 
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Betænkning A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

ECB's årsberetning for 2017 

(2018/2101(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. minder om, at ECB som en EU-

institution er bundet af Parisaftalen; 

opfordrer ECB til under fuld overholdelse 

af sit mandat, sin uafhængighed og 

risikostyringsrammen at integrere 

forpligtelsen i henhold til Parisaftalen og 

de økonomiske, sociale og 

forvaltningsmæssige principper (ESG-

principperne) i sine politikker; 

25. minder om, at ECB som en EU-

institution er bundet af Parisaftalen; 

opfordrer ECB til under fuld overholdelse 

af sit mandat, sin uafhængighed og 

risikostyringsrammen at integrere 

forpligtelsen i henhold til Parisaftalen og 

de økonomiske, sociale og 

forvaltningsmæssige principper (ESG-

principperne) i sine politikker – herunder i 

forbindelse med strategien for 

geninvestering i programmet for opkøb af 

aktiver (APP) – ved at udfase sine 

kapitalandele i de mest kulstofintensive 

aktiver såsom virksomhedsobligationer, 

værdipapirer med sikkerhedsstillelse i 

aktiver og dækkede obligationer; foreslår, 

at ECB's forpligtelse i henhold til 

Parisaftalen bør begynde med den fulde 

gennemførelse af obligatorisk 

offentliggørelse af klimarelaterede 

finansielle oplysninger for alle aktiver, 

som besiddes af finansielle institutioner i 

euroområdet, og at dette kriterium 

indarbejdes i ECB's ramme for belånbar 

sikkerhed, og at eksterne 

kreditvurderingsbureauer tager hensyn 

hertil; 

Or. en 
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