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9.1.2019 A8-0424/3 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank 

(2018/2101(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat er behoefte 

bestaat aan een versterkte secundaire markt 

voor niet-renderende leningen, teneinde de 

marktliquiditeit op Europees niveau te 

vergroten en eventuele onduidelijke 

situatie op de markt te vermijden; 

L. overwegende dat er behoefte 

bestaat aan een versterkte secundaire markt 

voor niet-renderende leningen, teneinde de 

marktliquiditeit op Europees niveau te 

vergroten en eventuele onduidelijke 

situatie op de markt te vermijden; 

overwegende dat financiële instellingen 

die op de secundaire markt actief zijn, 

verplicht moeten worden rekening te 

houden met de belangen van de 

consumenten en alle relevante nationale 

en EU-eisen inzake 

consumentenbescherming in acht te 

nemen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/4 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank 

(2018/2101(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. herhaalt dat de onafhankelijkheid 

van de ECB de leden van de raad van 

bestuur de vrijheid biedt om op 

verantwoorde wijze en met eerbiediging 

van de passende verantwoordingsplicht te 

beslissen over deelname aan fora, met 

inbegrip van de fora die niet toegankelijk 

zijn voor het grote publiek, wanneer zij van 

oordeel zijn dat dit noodzakelijk is om 

ervoor te zorgen dat het monetaire beleid 

van de ECB het best wordt gevoerd; neemt 

kennis van het advies van de Ombudsman 

van 5 juli 2018; 

7. herhaalt dat de onafhankelijkheid 

van de ECB de leden van de raad van 

bestuur de vrijheid biedt om op 

verantwoorde wijze en met eerbiediging 

van de passende verantwoordingsplicht te 

beslissen over deelname aan fora, met 

inbegrip van de fora die niet toegankelijk 

zijn voor het grote publiek, wanneer zij van 

oordeel zijn dat dit noodzakelijk is om 

ervoor te zorgen dat het monetaire beleid 

van de ECB het best wordt gevoerd; neemt 

kennis van het advies van de Ombudsman 

van 5 juli 2018, waarin werd vastgesteld 

dat het lidmaatschap van de president van 

de ECB van de "Groep van Dertig" (G30) 

neerkwam op wanbeheer door de ECB; 

betreurt het dat de ECB de aanbevelingen 

van de Ombudsman niet heeft uitgevoerd; 

verzoekt de ECB het lidmaatschap van de 

president van de G30 te beëindigen, de 

aanbevelingen van de Ombudsman 

opnieuw te onderzoeken en haar interne 

beleid zorgvuldig te herzien teneinde zich 

te beschermen tegen belangenconflicten; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank 

(2018/2101(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. beklemtoont in het bijzonder dat het 

gedurende langere periodes toepassen van 

buitengewone beleidsmaatregelen 

negatieve distributionele gevolgen kan 
hebben; verzoekt de ECB daarom in haar 

volgende jaarverslag een uitgebreide en 

gedetailleerde analyse op te nemen over de 

neveneffecten van haar monetaire 

beleidsmaatregelen, inclusief de potentiële 

risico's voor de sectoren verzekeringen en 

pensioenen; 

22. beklemtoont in het bijzonder dat het 

gedurende langere periodes toepassen van 

buitengewone beleidsmaatregelen een 

uitgesproken negatief herverdelingseffect 
hebben gehad en tot een aanzienlijke 

toename van de vermogensongelijkheid 

hebben geleid; verzoekt de ECB daarom in 

haar volgende jaarverslag een uitgebreide 

en gedetailleerde analyse op te nemen over 

de neveneffecten van haar monetaire 

beleidsmaatregelen, inclusief de potentiële 

risico's voor de sectoren verzekeringen en 

pensioenen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/6 

Amendement  6 

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

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

namens de GUE/NGL-FractiePhilippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank 

(2018/2101(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. verzoekt de ECB prioriteit te 

verlenen aan de aankoop van obligaties 

die verband houden met strategische 

langetermijninvesteringen die bijdragen 

tot de overgang naar een koolstofarme 

economie, en verzoekt de ECB 

onmiddellijk transparante en 

gestandaardiseerde criteria te ontwikkelen 

voor de selectie van begunstigden van het 

programma waarin de milieu-, sociale en 

governancefactoren volledig zijn 

opgenomen, en zodoende 

koolstofintensieve sectoren en 

ondernemingen af te stoten; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/7 

Amendement  7 

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

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

namens de GUE/NGL-FractiePhilippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank 

(2018/2101(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. herinnert eraan dat de ECB als EU-

instelling gebonden is aan de 

Overeenkomst van Parijs; verzoekt de 

ECB, met volledige inachtneming van haar 

mandaat, haar onafhankelijkheid en het 

kader voor risicobeheer, de toegewijdheid 

aan de Overeenkomst van Parijs en aan de 

economische, sociale en 

governancebeginselen (ESG) in haar beleid 

te integreren; 

25. herinnert eraan dat de ECB als EU-

instelling gebonden is aan de 

Overeenkomst van Parijs; verzoekt de 

ECB, met volledige inachtneming van haar 

mandaat, haar onafhankelijkheid en het 

kader voor risicobeheer, de toegewijdheid 

aan de Overeenkomst van Parijs en aan de 

economische, sociale en 

governancebeginselen (ESG) in haar beleid 

te integreren – ook in het kader van de 

herbeleggingsstrategie van de 

programma's voor de aankoop van activa 

(APP's) – door haar posities in de meest 

koolstofintensieve activa, zoals 

bedrijfsobligaties, door activa gedekte 

effecten en gedekte obligaties, uit te 

faseren; stelt voor dat de verbintenis van 

de ECB in het kader van de Overeenkomst 

van Parijs allereerst moet bestaan in de 

volledige tenuitvoerlegging van de 

verplichte openbaarmaking van 

klimaatgerelateerde financiële informatie 

(TCFD) voor alle activa die financiële 

instellingen in de eurozone aanhouden, 

alsook de opname van dit criterium in de 

beleenbaarheidsvereisten van de ECB en 

de inaanmerkingneming ervan door 

externe kredietbeoordelingsinstellingen; 
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Or. en 

 

 


