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9.1.2019 A8-0424/3 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats 

(2018/2101(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

L apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

L. tā kā ir vajadzīgs uzlabots INK 

sekundārais tirgus ar mērķi palielināt tirgus 

likviditāti Eiropas līmenī un izvairīties no 

iespējamas tirgus nepārredzamības; 

L. tā kā ir vajadzīgs uzlabots INK 

sekundārais tirgus ar mērķi palielināt tirgus 

likviditāti Eiropas līmenī un izvairīties no 

iespējamas tirgus nepārredzamības; tā kā 

no finanšu iestādēm, kas darbojas 

otrreizējā tirgū, ir jāprasa, lai tās ņemtu 

vērā patērētāju intereses un ievērotu visas 

attiecīgās valsts un ES patērētāju 

aizsardzības prasības; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/4 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats 

(2018/2101(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atkārtoti norāda, ka ECB neatkarība 

dod Valdes locekļiem brīvību, atbildīgi un 

pamatojoties uz pienācīgu pārskatatbildību, 

lemt par dalību forumos, arī tajos, kas nav 

pieejami plašākai sabiedrībai, ja viņi 

uzskata, ka tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 

pēc iespējas labāku ECB monetārās 

politikas īstenošanu; ņem vērā Ombuda 

2018. gada 5. jūlija atzinumu; 

7. atkārtoti norāda, ka ECB neatkarība 

dod Valdes locekļiem brīvību, atbildīgi un 

pamatojoties uz pienācīgu pārskatatbildību, 

lemt par dalību forumos, arī tajos, kas nav 

pieejami plašākai sabiedrībai, ja viņi 

uzskata, ka tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 

pēc iespējas labāku ECB monetārās 

politikas īstenošanu; ņem vērā Ombuda 

2018. gada 5. jūlija atzinumu, kurā 

konstatēts, ka ECB priekšsēdētāja dalība 

“Thirty Group” (G30) bija ECB 

administratīva kļūme; pauž nožēlu to, ka 

ECB nav īstenojusi Ombuda ieteikumus; 

aicina ECB izbeigt tās priekšsēdētāja 

dalību G30, atkārtoti izskatīt Ombuda 

ieteikumus un rūpīgi pārskatīt savu 

iekšējo politiku, lai pasargātu sevi no 

interešu konfliktiem; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats 

(2018/2101(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. īpaši uzsver, ka ilgstošiem 

nestandarta politikas pasākumiem var būt 

negatīva ietekme uz sadali; tāpēc aicina 

ECB nākamā gada pārskatā iekļaut 

visaptverošu un detalizētu analīzi par tās 

veikto monetārās politikas pasākumu 

blakusietekmi, tostarp iespējamajiem 

riskiem apdrošināšanas un pensiju nozarei; 

22. īpaši uzsver, ka ilgstošiem 

nestandarta politikas pasākumiem ir bijusi 

izteikti negatīva ietekme uz sadali, kā 

rezultātā ievērojami pieaugusi 

noslāņošanās bagātības ziņā; tāpēc aicina 

ECB nākamā gada pārskatā iekļaut 

visaptverošu un detalizētu analīzi par tās 

veikto monetārās politikas pasākumu 

blakusietekmi, tostarp iespējamajiem 

riskiem apdrošināšanas un pensiju nozarei; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/6 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats 

(2018/2101(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 24.a aicina ECB par prioritāti noteikt 

tādu obligāciju iegādi, kas saistītas ar 

ilgtermiņa stratēģiskiem ieguldījumiem, 

kuri veicina pāreju uz mazoglekļa 

ekonomiku, un turklāt aicina ECB 

nekavējoties izstrādāt pārredzamus un 

standartizētus kritērijus atbalsta saņēmēju 

atlasei dalībai programmā, kurā pilnībā 

iestrādāti vides, sociālie un pārvaldības 

faktori, līdz ar to atsakoties no 

oglekļietilpīgām nozarēm un 

uzņēmumiem; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/7 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats 

(2018/2101(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. atgādina, ka ECB ir ES iestāde un 

tāpēc tai ir saistošs Parīzes nolīgums; 

aicina ECB, pilnībā ievērojot savas 

pilnvaras, neatkarību un riska pārvaldības 

sistēmu, savā politikā integrēt apņemšanos 

īstenot Parīzes nolīgumu un ekonomiskos, 

sociālos un pārvaldības principus; 

25. atgādina, ka ECB ir ES iestāde un 

tāpēc tai ir saistošs Parīzes nolīgums; 

aicina ECB, pilnībā ievērojot savas 

pilnvaras, neatkarību un riska pārvaldības 

sistēmu, savā politikā integrēt apņemšanos 

īstenot Parīzes nolīgumu un ekonomiskos, 

sociālos un pārvaldības principus, tostarp 

saistībā ar aktīvu iegādes programmu 

(AIP) atkārtotu ieguldījumu stratēģiju, 

pakāpeniski atsakoties no sevišķi 

oglekļietilpīgiem aktīvu turējumiem, 

tādiem kā uzņēmumu obligācijas, ar 

aktīviem nodrošināti vērtspapīri un segtās 

obligācijas; iesaka, ka Parīzes nolīgumā 

ietverto saistību izpilde ECB būtu jāsāk ar 

to, ka pilnībā tiek īstenotas obligātās FSP 

izpaušanas prasības attiecībā uz visiem 

finanšu iestāžu turētajiem aktīviem 

eurozonā, kā arī šis kritērijs tiek iekļauts 

ECB nodrošinājuma atbilstības sistēmā 

un to ņem vērā ārējās kredītvērtējuma 

iestādes; 

Or. en 

 

 


