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9.1.2019 A8-0424/3 

Pakeitimas 3 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

2017 m. ECB metinė ataskaita 

(2018/2101(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

L konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

L. kadangi reikia sustiprinti 

neveiksnių paskolų antrinę rinką, siekiant 

padidinti rinkos likvidumą Europos 

lygmeniu ir išvengti galimo rinkos 

neskaidrumo; 

L. kadangi reikia sustiprinti 

neveiksnių paskolų antrinę rinką, siekiant 

padidinti rinkos likvidumą Europos 

lygmeniu ir išvengti galimo rinkos 

neskaidrumo; kadangi antrinėje rinkoje 

veikiančios finansų įstaigos turi būti 

įpareigotos atsižvelgti į vartotojų interesus 

ir laikytis visų atitinkamų nacionalinių ir 

ES vartotojų apsaugos reikalavimų; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/4 

Pakeitimas 4 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

2017 m. ECB metinė ataskaita 

(2018/2101(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pakartoja, kad ECB 

nepriklausomumas suteikia vykdomosios 

valdybos nariams laisvę priimti atsakingus 

sprendimus, laikantis atitinkamos 

atsakomybė, dėl dalyvavimo forumuose, 

įskaitant tuos, kurie nėra atviri plačiajai 

visuomenei, jei jie mano, kad tai būtina 

siekiant užtikrinti geriausią ECB pinigų 

politikos vykdymą; pažymi 2018 m. liepos 

5 d. Europos ombudsmenės nuomonę; 

7. pakartoja, kad ECB 

nepriklausomumas suteikia vykdomosios 

valdybos nariams laisvę priimti atsakingus 

sprendimus, laikantis atitinkamos 

atsakomybės, dėl dalyvavimo forumuose, 

įskaitant tuos, kurie nėra atviri plačiajai 

visuomenei, jei jie mano, kad tai būtina 

siekiant užtikrinti geriausią ECB pinigų 

politikos vykdymą; atkreipia dėmesį į 

2018 m. liepos 5 d. Europos ombudsmenės 

nuomonę, kurioje nurodoma, kad ECB 

pirmininko narystė organizacijoje „Group 

of Thirty“ (G30) buvo netinkamas ECB 

administracijos sprendimas; 

apgailestauja, kad ECB neįgyvendino 

Europos ombudsmenės rekomendacijų; 

ragina ECB nutraukti pirmininko narystę 

G30 organizacijoje, dar kartą išnagrinėti 

ombudsmenės rekomendacijas ir 

nuodugniai persvarstyti savo vidaus 

politiką, kad apsisaugotų nuo interesų 

konfliktų; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Pakeitimas 5 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

2017 m. ECB metinė ataskaita 

(2018/2101(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. visų pirma pabrėžia, kad pratęstos 

nestandartinės politikos priemonės gali 

turėti neigiamą pasiskirstymo poveikį; 

todėl ragina ECB į kitą savo metinę 

ataskaitą įtraukti išsamią ir visapusišką 

pinigų politikos priemonių šalutinio 

poveikio analizę, įskaitant galimą riziką 

draudimo ir pensijų sektoriui; 

22. visų pirma pabrėžia, kad pratęstos 

nestandartinės politikos priemonės turėjo 

aiškų neigiamą pasiskirstymo poveikį ir 

lėmė reikšmingą turtinės nelygybės 

padidėjimą; todėl ragina ECB į kitą savo 

metinę ataskaitą įtraukti išsamią ir 

visapusišką pinigų politikos priemonių 

šalutinio poveikio analizę, įskaitant galimą 

riziką draudimo ir pensijų sektoriui; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/6 

Pakeitimas 6 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos varduPhilippe Lamberts 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

2017 m. ECB metinė ataskaita 

(2018/2101(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 24a. ragina ECB teikti pirmenybę 

obligacijų, susijusių su ilgalaikėmis 

strateginėmis investicijomis, kuriomis 

prisidedama prie perėjimo prie mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos, įsigijimui, taip pat ragina 

ECB nedelsiant parengti skaidrius ir 

standartizuotus programos dalyvių 

atrankos kriterijus, į kuriuos būtų 

visapusiškai įtraukiami aplinkos, 

socialiniai ir valdymo veiksniai, ir 

atitinkamai pasitraukti iš sektorių ir 

įmonių, kuriuose išskiriama daug anglies 

dioksido; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/7 

Pakeitimas 7 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos varduPhilippe Lamberts 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

2017 m. ECB metinė ataskaita 

(2018/2101(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. primena, kad ECB kaip ES 

institucijai yra taikomas Paryžiaus 

susitarimas; ragina ECB, visapusiškai 

laikantis jo įgaliojimų, nepriklausomumo ir 

rizikos valdymo sistemos, į savo politiką 

įtraukti įsipareigojimą laikytis Paryžiaus 

susitarimo ir taikyti ekonominius, 

socialinius ir valdymo principus; 

25. primena, kad ECB kaip ES 

institucijai yra taikomas Paryžiaus 

susitarimas; ragina ECB, jam visapusiškai 

laikantis savo įgaliojimų, 

nepriklausomumo ir rizikos valdymo 

sistemos, į savo politiką įtraukti 

įsipareigojimą laikytis Paryžiaus susitarimo 

ir ekonominių, socialinių ir valdymo 

principų (ASV principų), be kita ko, 

įgyvendinant turto pirkimo programų 

(TPP) reinvestavimo strategiją, 

laipsniškai atsisakant savo didžiausią 

anglies pėdsaką turinčio turto, pvz., 

įmonių obligacijų, turtu užtikrintų 

vertybinių popierių ir padengtųjų 

obligacijų; mano, kad vykdant ECB 

Paryžiaus susitarime numatytus 

įsipareigojimus pirmiausia reikėtų taikyti 

prievolę atskleisti su klimatu susijusią 

finansinę informaciją viso euro zonos 

finansų įstaigų turimo turto požiūriu, ir 

įtraukti šį kriterijų į ECB užstato 

tinkamumo sistemą; taip pat į jį turėtų 

atsižvelgti išorinės kredito rizikos 

vertinimo institucijos; 

Or. en 
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