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5.2.2020 A9-0016/19

Pozměňovací návrh 19
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Petros 
Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena 
Kountoura
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0016/2020
Costas Mavrides
Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
2019/2129(INI)

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 3a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Pakt o stabilitě a růstu zůstává páteří 
stávajícího rámce EU pro správu 
ekonomických záležitostí; zdůrazňuje, že 
podle posouzení Komise pouze deset zemí, 
zejména s nízkou mírou zadlužení, hodlá 
podle návrhu rozpočtových plánů na rok 
2019 dodržet Pakt o stabilitě a růstu, což 
dokazuje, že pro tento pakt je 
charakteristická patová situace a 
dlouhotrvající nedostatečnost;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/20

Pozměňovací návrh 20
Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, 
Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0016/2020
Costas Mavrides
Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. je znepokojen riziky vyplývajícími 
ze zpoždění při vytváření bankovní unie a 
vyzývá k jejímu urychlenému dokončení; 
bere na vědomí opakované výzvy ECB ke 
zřízení evropského systému pojištění 
vkladů (EDIS) jakožto třetího pilíře 
bankovní unie;

26. je znepokojen riziky vyplývajícími 
ze zpoždění při vytváření bankovní unie a 
vyzývá k jejímu urychlenému dokončení; 
vítá opakované výzvy ECB ke zřízení 
evropského systému pojištění vkladů 
(EDIS) jakožto třetího pilíře bankovní 
unie, který usnadní ochranu vkladatelů, 
prohloubí finanční integraci a zvýší 
důvěryhodnost; vítá skutečnost, že ECB 
dává v první fázi evropského systému 
pojištění vkladů přednost vytvoření 
centralizovaného fondu s cílem zajistit, 
aby byl systém vybaven spolehlivými 
finančními zdroji a aby rámec pro správu 
umožňoval rychlé a společné rozhodování 
na úrovni EU;  

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/21

Pozměňovací návrh 21
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Manuel Bompard, Marc Botenga, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios 
Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0016/2020
Costas Mavrides
Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 27a. vyjadřuje politování nad pokyny 
ECB pro snížení objemu nesplácených 
úvěrů v členských státech a legislativním 
návrhem Komise v této věci; odsuzuje 
praxi několika členských států, kde banky 
ve velkém měřítku prodávají soukromé 
nesplácené hypotéky soukromým 
kapitálovým fondům, což má za následek 
vyšší počet odnětí vlastnictví nemovitostí, 
a bere na vědomí, že několika členským 
státům se nedaří se s tímto problémem 
vypořádat za pomoci odpovídajících 
právních předpisů na ochranu 
spotřebitele; požaduje, aby byla na úrovni 
EU zavedena právní ochrana držitelů 
hypoték před zabavením jejich majetku;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/22

Pozměňovací návrh 22
Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0016/2020
Costas Mavrides
Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá ECB, aby zajistila 
přiměřenou rovnováhu mezi finanční 
inovací, včetně finančních technologií, a 
finanční stabilitou;

32. vyzývá ECB, aby zajistila 
přiměřenou rovnováhu mezi finanční 
regulační inovací, včetně finančních 
technologií, a finanční stabilitou;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/23

Pozměňovací návrh 23
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Manuel Bompard, Marc Botenga, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios 
Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0016/2020
Costas Mavrides
Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 36a. vyzývá ECB, aby zveřejnila úplnou 
výši zisků Eurosystému na základě dohody 
o čistých finančních aktivech (ANFA) 
a programu pro trhy s cennými papíry 
(SMP), a to od roku 2010 až do jejich 
úplného ukončení, a rozčlenila je podle 
zemí, pokud jde o členské státy, které byly 
v rámci programu SMP předmětem 
nákupů (Řecko, Irsko, Portugalsko, 
Španělsko a Itálie);

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/24

Pozměňovací návrh 24
Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, 
Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-
Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0016/2020
Costas Mavrides
Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. připomíná, že nominace členů 
Výkonné rady by měly být připraveny 
pečlivě a zcela transparentně, a to ve 
spolupráci s Parlamentem a v souladu se 
Smlouvami;  vyzývá Radu, aby připravila 
genderově vyvážený seznam všech 
stávajících i budoucích volných míst a 
poskytla jej Parlamentu, aby mu tak 
umožnila hrát smysluplnější poradenskou 
úlohu v procesu jmenování; lituje, že dosud 
nebylo dosaženo uspokojivého pokroku v 
této věci;

42. připomíná, že nominace členů 
Výkonné rady by měly být připraveny 
pečlivě a zcela transparentně, a to ve 
spolupráci s Parlamentem a v souladu se 
Smlouvami; vyzývá Radu, aby připravila 
genderově vyvážený seznam všech 
stávajících i budoucích volných míst a 
poskytla jej Parlamentu, aby mu tak 
umožnila hrát smysluplnější poradenskou 
úlohu v procesu jmenování; lituje, že dosud 
nebylo dosaženo uspokojivého pokroku v 
této věci; odsuzuje stále nevyvážené 
zastoupení žen a mužů mezi evropskými 
guvernéry; vyzývá ECB, aby Komisi 
doporučila přezkum statutu Evropského 
systému centrálních bank a Evropské 
centrální banky tak, aby Výkonná rada 
musela povinně mít vyvážené zastoupení 
žen a mužů; vyzývá členské státy, aby této 
otázce věnovaly pozornost při jmenování 
guvernérů;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/25

Pozměňovací návrh 25
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Manon Aubry, Manuel Bompard, Marc Botenga, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0016/2020
Costas Mavrides
Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 42a. vyjadřuje politování nad 
negativním postojem ECB ohledně 
případu evropské veřejné ochránkyně 
práv 1697/2016/ANA, jehož předmětem 
bylo členství prezidenta ECB ve „Skupině 
třiceti“; vyzývá ECB, aby ukončila 
členství svého prezidenta ve skupině G30, 
znovu prověřila doporučení veřejné 
ochránkyně práv a pečlivě přezkoumala 
své vnitřní politiky, aby se ochránila před 
případnou kognitivní provázaností s 
finančním sektorem;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/26

Pozměňovací návrh 26
Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, 
Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-
Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0016/2020
Costas Mavrides
Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
od začátku celosvětové finanční krize došlo 
k rozšíření úkolů ECB, je třeba zvýšit a 
zefektivnit její odpovědnost;  znovu 
vyzývá ke zvýšení transparentnosti a 
posílení odpovědnosti ECB vůči 
Parlamentu; za tímto účelem je připraven 
zlepšit nastavení měnového dialogu s 
prezidentkou ECB; domnívá se, že součástí 
opatření na zvýšení transparentnosti by 
měly být přinejmenším tyto prvky:

– povinné zveřejňování prohlášení o 
zájmech členů Rady guvernérů;

– zajištění toho, aby ve výboru pro 
audit i v etické komisi byli nezávislí 
členové;

– přijetí nové politiky pro 
whistleblowing;

– stanovení jasných pokynů a 
požadavků na transparentnost i vhodných 
omezení týkajících se setkávání se 
zúčastněnými stranami;

– stanovení konkrétních požadavků, 
pokud jde o postoje přijímané institucemi v 
rámci programů finanční pomoci, jakož i 
na mnohostranných fórech, např. v 
Basilejském výboru;

44. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
od začátku celosvětové finanční krize došlo 
k rozšíření úkolů ECB, je třeba zvýšit a 
zefektivnit její odpovědnost; znovu vyzývá 
ke zvýšení transparentnosti a posílení 
odpovědnosti ECB vůči Parlamentu; za 
tímto účelem je připraven zlepšit nastavení 
měnového dialogu s prezidentkou ECB; 
domnívá se, že součástí opatření na zvýšení 
transparentnosti by měly být přinejmenším 
tyto prvky:

– povinné zveřejňování prohlášení o 
zájmech členů Rady guvernérů;

– zajištění toho, aby ve výboru pro 
audit i v etické komisi byli nezávislí 
členové;

– přijetí nové politiky pro 
whistleblowing;

– stanovení jasných pokynů a 
požadavků na transparentnost i vhodných 
omezení týkajících se setkávání se 
zúčastněnými stranami;

– stanovení konkrétních požadavků, 
pokud jde o postoje přijímané institucemi v 
rámci programů finanční pomoci, jakož i 
na mnohostranných fórech, např. v 
Basilejském výboru;
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– zveřejnění zápisů ze schůzí Rady 
guvernérů, včetně přepisů schůzí a 
záznamů hlasování, v přiměřené časové 
lhůtě méně než tři roky;

Or. en


