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Propunere de rezoluție
Considerentul L
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

L.
întrucât este nevoie de o piață
secundară mai activă pentru creditele
neperformante cu scopul de a mări
lichiditatea pieței la nivel european și de a
evita o posibilă opacitate a pieței;

L.
întrucât este nevoie de o piață
secundară mai activă pentru creditele
neperformante cu scopul de a mări
lichiditatea pieței la nivel european și de a
evita o posibilă opacitate a pieței; întrucât
trebuie să se solicite instituțiilor
financiare active pe piața secundară să
țină seama de interesele consumatorilor și
să respecte toate cerințele relevante la
nivel național și la nivelul UE în materie
de protecție a consumatorilor;
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Propunere de rezoluție
Punctul 7
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

7.
reiterează faptul că independența
BCE le lasă membrilor comitetului
executiv libertatea de a decide, responsabil
și bazat pe ideea de a da socoteală pentru
deciziile luate, cu privire la participarea la
foruri, inclusiv la cele inaccesibile
publicului larg, în cazul în care consideră
necesar pentru a asigura buna desfășurare a
politicii monetare a BCE; ia act de avizul
Ombudsmanului din 5 iulie 2018;

7.
reiterează faptul că independența
BCE le lasă membrilor comitetului
executiv libertatea de a decide, responsabil
și bazat pe ideea de a da socoteală pentru
deciziile luate, cu privire la participarea la
foruri, inclusiv la cele inaccesibile
publicului larg, în cazul în care consideră
necesar pentru a asigura buna desfășurare a
politicii monetare a BCE; ia act de avizul
Ombudsmanului din 5 iulie 2018, în care
se constată că statutul de membru al
președintelui BCE în „Grupul celor
treizeci” (G30) a determinat o
administrare defectuoasă din partea BCE;
regretă faptul că BCE nu a pus în
aplicare recomandările Ombudsmanului;
solicită BCE să pună capăt calității de
membru a președintelui său în cadrul
G30, să reexamineze recomandările
Ombudsmanului și să își revizuiască cu
atenție politicile interne pentru a se
proteja de conflictele de interese;
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Propunere de rezoluție
Punctul 22
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

22.
subliniază, în special, că măsurile
de politică non-standard prelungite pot
avea efecte distributive negative; prin
urmare, îndeamnă BCE să includă în
următorul său raport anual o analiză
cuprinzătoare și detaliată a efectelor
secundare ale măsurilor sale de politică
monetară, analizând inclusiv riscurile
potențiale pentru sectorul pensiilor și
asigurărilor.

22.
subliniază, în special, că măsurile
de politică non-standard prelungite au avut
un efect distributiv negativ pronunțat și
au condus la o creștere semnificativă a
inegalității în materie de avere; prin
urmare, îndeamnă BCE să includă în
următorul său raport anual o analiză
cuprinzătoare și detaliată a efectelor
secundare ale măsurilor sale de politică
monetară, analizând inclusiv riscurile
potențiale pentru sectorul pensiilor și
asigurărilor.
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
24a. solicită BCE să acorde prioritate
achiziționării de obligațiuni legate de
investiții strategice pe termen lung, care
contribuie la tranziția către o economie cu
emisii scăzute de dioxid de carbon, și
solicită, de asemenea, BCE să elaboreze
imediat criterii transparente și
standardizate pentru selectarea
beneficiarilor programului care
încorporează pe deplin factori de mediu,
sociali și de guvernanță, evitând, astfel,
sectoarele și întreprinderile cu emisii
ridicate de dioxid de carbon;
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Propunere de rezoluție
Punctul 25
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

25.
amintește că, în calitate de instituție
a UE, BCE are obligația să respecte
Acordul de la Paris; invită BCE, cu
respectarea deplină a mandatului său, a
independenței sale și a cadrului de
gestionare a riscurilor, să integreze în
politicile sale angajamentul față de Acordul
de la Paris și de principiile sociale,
economice și de guvernanță (principiile
ESG);

25.
amintește că, în calitate de instituție
a UE, BCE are obligația să respecte
Acordul de la Paris; invită BCE, cu
respectarea deplină a mandatului său, a
independenței sale și a cadrului de
gestionare a riscurilor, să integreze în
politicile sale angajamentul față de Acordul
de la Paris și de principiile sociale,
economice și de guvernanță (principiile
ESG) – inclusiv în contextul strategiei de
reinvestire a programelor de achiziționare
de active (APP) – prin eliminarea treptată
a deținerii de active cu cele mai ridicate
emisii de dioxid de carbon, cum ar fi
obligațiunile corporative, titlurile
garantate cu active și obligațiunile
garantate; sugerează că angajamentul
asumat de BCE în cadrul Acordului de la
Paris ar trebui să înceapă cu
implementarea integrală a publicării
obligatorii de informații TCFD pentru
toate activele deținute de instituțiile
financiare din zona euro, precum și cu
includerea acestui criteriu în cadrul de
eligibilitate pentru garanțiile reale al BCE
și luarea în considerare a acestuia de
către instituțiile externe de evaluare a
creditului;
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