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9.1.2019 A8-0424/3 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 

(2018/2101(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

L. ker obstaja potreba po okrepljenem 

sekundarnem trgu za slaba posojila, s 

katerim bi se povečala likvidnost trga na 

evropski ravni in preprečila morebitna 

nepreglednost trga; 

L. ker obstaja potreba po okrepljenem 

sekundarnem trgu za slaba posojila, s 

katerim bi se povečala likvidnost trga na 

evropski ravni in preprečila morebitna 

nepreglednost trga; ker je treba od 

finančnih institucij, ki delujejo na 

sekundarnem trgu, zahtevati, da 

upoštevajo interese potrošnikov ter 

izpolnjujejo vse ustrezne nacionalne 

zahteve in zahteve EU za varstvo 

potrošnikov; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/4 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 

(2018/2101(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. ponavlja, da neodvisnost ECB 

zagotavlja članom Izvršilnega odbora 

svobodo, da se odgovorno in ob 

upoštevanju ustrezne odgovornosti odločijo 

o sodelovanju v forumih, vključno s 

tistimi, ki niso odprti za splošno javnost, če 

menijo, da je to potrebno za zagotavljanje 

najboljšega vodenja monetarne politike 

ECB; je seznanjen z mnenjem varuhinje 

človekovih pravic z dne 5. julija 2018; 

7. ponavlja, da neodvisnost ECB 

zagotavlja članom Izvršilnega odbora 

svobodo, da se odgovorno in ob 

upoštevanju ustrezne odgovornosti odločijo 

o sodelovanju v forumih, vključno s 

tistimi, ki niso odprti za splošno javnost, če 

menijo, da je to potrebno za zagotavljanje 

najboljšega vodenja monetarne politike 

ECB; je seznanjen z mnenjem varuhinje 

človekovih pravic z dne 5. julija 2018, v 

katerem ugotavlja, da je zaradi članstva 

predsednika ECB v „Skupini tridesetih“ 

(G30) prišlo do nepravilnosti v delovanju 

ECB; obžaluje, da ECB ni ravnala v 

skladu s priporočili varuhinje človekovih 

pravic; poziva ECB, naj prekine članstvo 

svojega predsednika v skupini G30, 

ponovno preuči priporočila varuhinje 

človekovih pravic in skrbno pregleda svoje 

notranje politike, da bi se zaščitila pred 

nasprotji interesov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 

(2018/2101(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. zlasti poudarja, da imajo lahko 

dolgotrajni nestandardni ukrepi politike 

znatne negativne distribucijske učinke; 

zato poziva ECB, naj v svoje prihodnje 

letno poročilo vključi celovito in podrobno 

analizo stranskih učinkov svojih ukrepov 

monetarne politike, vključno s 

potencialnimi tveganji za zavarovalniški in 

pokojninski sektor; 

22. zlasti poudarja, da so imeli 

dolgotrajni nestandardni ukrepi politike 

znaten negativen distribucijski učinek in 

se je zaradi njih premoženjska neenakost 

znatno povečala; zato poziva ECB, naj v 

svoje prihodnje letno poročilo vključi 

celovito in podrobno analizo stranskih 

učinkov svojih ukrepov monetarne politike, 

vključno s potencialnimi tveganji za 

zavarovalniški in pokojninski sektor; 

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 

(2018/2101(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. poziva ECB, naj da prednost 

nakupu obveznic, povezanih z 

dolgoročnimi strateškimi naložbami, ki 

prispevajo k prehodu na nizkoogljično 

gospodarstvo, in naj nemudoma pripravi 

pregledna in standardizirana merila za 

izbor upravičencev programa, pri katerih 

se bodo v polni meri upoštevali okoljski, 

socialni in upravljavski dejavniki, tako da 

ne bo več vlagala v sektorje in podjetja, 

katerih delovanje je ogljično intenzivno; 

Or. en 
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Predlog spremembe  7 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 

(2018/2101(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. opozarja, da je ECB institucija EU 

in je zato zavezana Pariškemu sporazumu; 

poziva ECB, ob polnem upoštevanju njenih 

nalog, njene neodvisnosti in okvira za 

obvladovanje tveganj, naj v svoje politike 

vključi zavezo Pariškemu sporazumu ter 

ekonomska, socialna in upravljavska 

načela; 

25. opozarja, da je ECB institucija EU 

in je zato zavezana Pariškemu sporazumu; 

poziva ECB, ob polnem upoštevanju njenih 

nalog, njene neodvisnosti in okvira za 

obvladovanje tveganj, naj v svoje politike 

vključi zavezo Pariškemu sporazumu ter 

ekonomska, socialna in upravljavska 

načela – in sicer tudi v okviru strategije za 

ponovno vlaganje v programu za nakup 

sredstev (APP) –, tako da postopno opusti 

deleže v ogljično najintenzivnejših 

sredstvih, kot so podjetniške obveznice, 

vrednostni papirji s premoženjskim 

kritjem in krite obveznice; predlaga, naj 

začne ECB svojo zavezo iz Pariškega 

sporazuma izpolnjevati s polnim 

izvajanjem obveznega razkritja v skladu s 

priporočili projektne skupine za finančna 

razkritja v zvezi s podnebjem (TCFD) , in 

sicer za vsa sredstva, ki jih imajo finančne 

institucije v euroobmočju, pa tudi z 

vključitvijo tega merila v svoj okvir za 

primernost sredstev za zavarovanje, ki bi 

ga morale upoštevati tudi zunanje 

bonitetne agencije; 

Or. en 
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