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9.1.2019 A8-0424/3 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

ECB:s årsrapport för 2017 

(2018/2101(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl L 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. Det finns ett behov av en förbättrad 

sekundärmarknad för nödlidande lån i syfte 

att öka marknadslikviditeten på europeisk 

nivå och undvika potentiell 

marknadsopacitet. 

L. Det finns ett behov av en förbättrad 

sekundärmarknad för nödlidande lån i syfte 

att öka marknadslikviditeten på europeisk 

nivå och undvika potentiell 

marknadsopacitet. Finansiella institut som 

är verksamma på sekundärmarknaden 

måste vara skyldiga att ta hänsyn till 

konsumenternas intressen och uppfylla 

alla relevanta nationella och europeiska 

konsumentskyddskrav. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/4 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

Philippe Lamberts 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

ECB:s årsrapport för 2017 

(2018/2101(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet upprepar att 

ECB:s oberoende ger ledamöterna i 

direktionen frihet att besluta, ansvarsfullt 

och baserat på respekt för lämplig 

ansvarsskyldighet, om att delta i forum, 

även sådana som inte är öppna för 

allmänheten, om de anser det vara 

nödvändigt för att säkerställa bästa möjliga 

genomförande av ECB:s penningpolitik. 

Parlamentet noterar ombudsmannens 

yttrande av den 5 juli 2018. 

7. Europaparlamentet upprepar att 

ECB:s oberoende ger ledamöterna i 

direktionen frihet att besluta, ansvarsfullt 

och baserat på respekt för lämplig 

ansvarsskyldighet, om att delta i forum, 

även sådana som inte är öppna för 

allmänheten, om de anser det vara 

nödvändigt för att säkerställa bästa möjliga 

genomförande av ECB:s penningpolitik. 

Parlamentet noterar ombudsmannens 

yttrande av den 5 juli 2018 , i vilket det 

fastställdes att ECB-ordförandens 

medlemskap i ”30-gruppen” (G30) var ett 

administrativt fel från ECB:s sida. 

Parlamentet beklagar att ECB inte 

genomfört ombudsmannens 

rekommendationer. ECB uppmanas att 

sätta stopp för sin ordförandes 

medlemskap i G30, ompröva 

ombudsmannens rekommendationer och 

noggrant se över sin interna politik för att 

skydda sig mot intressekonflikter. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

ECB:s årsrapport för 2017 

(2018/2101(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet betonar särskilt 

att långvariga icke standardmässiga 

penningpolitiska åtgärder kan få negativa 

fördelningseffekter. Parlamentet uppmanar 

därför ECB att i sin nästa årsrapport 

inkludera en omfattande och detaljerad 

analys av penningpolitikens sidoeffekter, 

inbegripet dess potentiella risker för 

försäkrings- och pensionssektorn. 

22. Europaparlamentet betonar särskilt 

att långvariga icke standardmässiga 

penningpolitiska åtgärder har haft en 

påtaglig negativ fördelningseffekt och har 

lett till en betydande ökning av 

förmögenhetsklyftorna. Parlamentet 

uppmanar därför ECB att i sin nästa 

årsrapport inkludera en omfattande och 

detaljerad analys av penningpolitikens 

sidoeffekter, inbegripet dess potentiella 

risker för försäkrings- och pensionssektorn. 

Or. en 



 

AM\1173430SV.docx  PE631.639v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.1.2019 A8-0424/6 

Ändringsförslag  6 

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

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

för GUE/NGL-gruppenPhilippe Lamberts 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

ECB:s årsrapport för 2017 

(2018/2101(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 24a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 24a. Europaparlamentet uppmanar 

ECB att prioritera köp av obligationer 

med anknytning till långsiktiga 

strategiska investeringar som bidrar till 

övergången till en koldioxidsnål ekonomi, 

och uppmanar också ECB att utveckla 

transparenta och standardiserade kriterier 

för urvalet av stödmottagare inom ramen 

för programmet, som till fullo införlivar 

miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfaktorer, och därmed 

avyttrar innehaven i koldioxidintensiva 

sektorer och företag. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/7 

Ändringsförslag  7 

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

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

för GUE/NGL-gruppenPhilippe Lamberts 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

ECB:s årsrapport för 2017 

(2018/2101(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet påminner om att 

ECB i egenskap av EU-institution är 

bunden av Parisavtalet. Parlamentet 

uppmanar ECB – med full respekt för dess 

mandat, dess oberoende och ramen för 

riskhantering – att integrera sitt åtagande 

enligt Parisavtalet och ekonomiska, sociala 

och styrningsrelaterade principer (ESG-

principer) i sin politik. 

25. Europaparlamentet påminner om att 

ECB i egenskap av EU-institution är 

bunden av Parisavtalet. Parlamentet 

uppmanar ECB – med full respekt för dess 

mandat, dess oberoende och ramen för 

riskhantering – att integrera sitt åtagande 

enligt Parisavtalet och ekonomiska, sociala 

och styrningsrelaterade principer (ESG-

principer) i sin politik, även inom ramen 

för strategin för återinvesteringar i 

programmen för köp av tillgångar (APP) 

– genom att fasa ut sina innehav av de 

mest koldioxidintensiva tillgångarna, 

såsom företagsobligationer, värdepapper 

med bakomliggande tillgångar och 

säkerställda obligationer. Parlamentet 

föreslår att ECB:s åtagande i Parisavtalet 

bör inledas med ett fullständigt 

genomförande av obligatoriska 

offentliggöranden av klimatrelaterad 

finansiell information (TCFD) för alla 

tillgångar som innehas av finansinstitut i 

euroområdet, samt att detta kriterium 

införlivas i ECB:s ramverk för 

godtagbara säkerheter och beaktas av 

externa kreditvärderingsinstitut. 

Or. en 
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