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9.1.2019 A8-0424/3 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Roczny raport EBC za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw L 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze konieczność 

wzmocnienia wtórnego rynku kredytów 

zagrożonych z myślą o zwiększeniu 

płynności rynkowej na szczeblu 

europejskim oraz uniknięciu wszelkich 

niejasności na rynku; 

L. mając na uwadze konieczność 

wzmocnienia wtórnego rynku kredytów 

zagrożonych z myślą o zwiększeniu 

płynności rynkowej na szczeblu 

europejskim oraz uniknięciu wszelkich 

niejasności na rynku; mając na uwadze, że 

instytucje finansowe działające na rynku 

wtórnym powinny być zobowiązane do 

uwzględniania interesów konsumentów i 

spełniania wszelkich krajowych i unijnych 

wymogów w zakresie ochrony 

konsumenta; 

Or. en 
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9.1.2019          A8-0424/4 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Roczny raport EBC za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. powtarza, że niezależność EBC 

daje członkom Zarządu swobodę 

decydowania – odpowiedzialnie i w 

oparciu o przestrzeganie należytej 

rozliczalności – o uczestnictwie w forach, 

także tych, które nie są otwarte dla 

szerszego odbiorcy, jeżeli uznają to za 

niezbędne, by jak najlepiej realizować 

politykę pieniężną EBC; przyjmuje do 

wiadomości opinię Rzecznika Praw 

Obywatelskich z dnia 5 lipca 2018 r.; 

7. powtarza, że niezależność EBC 

daje członkom Zarządu swobodę 

decydowania – odpowiedzialnie i w 

oparciu o przestrzeganie należytej 

rozliczalności – o uczestnictwie w forach, 

także tych, które nie są otwarte dla 

szerszego odbiorcy, jeżeli uznają to za 

niezbędne, by jak najlepiej realizować 

politykę pieniężną EBC; przyjmuje do 

wiadomości opinię Rzecznika Praw 

Obywatelskich z dnia 5 lipca 2018 r., w 

której stwierdzono, że członkostwo prezesa 

EBC w Grupie Trzydziestu (G30) stanowi 

przypadek niewłaściwego 

administrowania ze strony EBC; ubolewa 

nad tym, że EBC nie wdrożył zaleceń 

Rzecznika; wzywa EBC, aby położył kres 

członkostwu prezesa w G30, ponownie 

przeanalizował zalecenia Rzecznika i 

uważnie przyjrzał się swojej polityce 

wewnętrznej z myślą o ochronie przed 

konfliktami interesów; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Roczny raport EBC za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla w szczególności, że 

długotrwałe niestandardowe środki 

polityczne mogą mieć negatywny wpływ 

na dystrybucję; wzywa zatem EBC do 

uwzględnienia w jego następnym raporcie 

rocznym kompleksowej i szczegółowej 

analizy skutków ubocznych stosowanych 

przez niego środków polityki pieniężnej, w 

tym potencjalnych zagrożeń dla sektora 

ubezpieczeń i emerytur; 

22. podkreśla w szczególności, że 

długotrwałe niestandardowe środki 

polityczne wywarły zdecydowanie 

negatywny wpływ na dystrybucję i 

doprowadziły do znacznego pogłębienia 

nierówności majątkowych; wzywa zatem 

EBC do uwzględnienia w jego następnym 

raporcie rocznym kompleksowej i 

szczegółowej analizy skutków ubocznych 

stosowanych przez niego środków polityki 

pieniężnej, w tym potencjalnych zagrożeń 

dla sektora ubezpieczeń i emerytur; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/6 

Poprawka  6 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGLPhilippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Roczny raport EBC za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. wzywa EBC do nadania priorytetu 

zakupowi obligacji związanych z 

długoterminowymi inwestycjami 

strategicznymi przyczyniającymi się do 

przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, 

jak również do natychmiastowego 

opracowania przejrzystych i 

ujednoliconych kryteriów wyboru 

beneficjentów programu, które będą w 

pełni uwzględniać czynniki z zakresu 

ochrony środowiska, polityki społecznej i 

ładu korporacyjnego, pociągając za sobą 

rezygnację z inwestycji w wysokoemisyjne 

sektory i przedsiębiorstwa; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/7 

Poprawka  7 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGLPhilippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Roczny raport EBC za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. przypomina, że EBC jako instytucja 

UE jest związana porozumieniem 

paryskim; zwraca się do EBC – przy 

pełnym poszanowaniu jego mandatu, 

niezależności i ram zarządzania ryzykiem – 

o uwzględnienie w jego polityce 

zobowiązań podjętych w porozumieniu 

paryskim oraz zasad z zakresu gospodarki, 

społecznej odpowiedzialności i ładu 

korporacyjnego (czynników ESG); 

25. przypomina, że EBC jako instytucja 

UE jest związana porozumieniem 

paryskim; zwraca się do EBC – przy 

pełnym poszanowaniu jego mandatu, 

niezależności i ram zarządzania ryzykiem – 

o uwzględnienie w jego polityce 

zobowiązań podjętych w porozumieniu 

paryskim oraz zasad z zakresu gospodarki, 

społecznej odpowiedzialności i ładu 

korporacyjnego (czynników ESG), także w 

kontekście strategii reinwestycji 

programów skupu aktywów, poprzez 

eliminowanie z portfela najbardziej 

wysokoemisyjnych aktywów, takich jak 

obligacje korporacyjne, papiery 

wartościowe zabezpieczone aktywami czy 

obligacje zabezpieczone; sugeruje, aby 

realizację zobowiązań wynikających z 

porozumienia paryskiego EBC zaczął od 

ścisłego przestrzegania obowiązku 

ujawniania informacji finansowych 

związanych z klimatem w odniesieniu do 

wszystkich aktywów będących w 

posiadaniu instytucji finansowych w 

strefie euro oraz włączenia tego kryterium 

w ramy regulujące kwalifikowalność 

zabezpieczeń EBC i jego uwzględniania 

przez zewnętrzne instytucje oceny 

wiarygodności kredytowej;  
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