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5.2.2020 A9-0016/19

Ændringsforslag 19
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Petros 
Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena 
Kountoura
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0016/2020
Costas Mavrides
Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018
(2019/2129(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 3a. beklager, at stabilitets- og 
vækstpagten (SVP) fortsat udgør kernen i 
EU's nuværende ramme for økonomisk 
styring; understreger, at der ifølge 
Kommissionens vurdering baseret på 
udkastene til budgetplaner for 2019 kun 
er ti lande, hovedsageligt lande med lave 
gældsrater, som har til hensigt at efterleve 
SVP, hvilket beviser, at SVP er 
karakteriseret ved stilstand og langvarig 
utilstrækkelighed;

Or. en
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Ændringsforslag 20
Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, 
Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0016/2020
Costas Mavrides
Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018
(2019/2129(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. er bekymret over de risici, der 
består som følge af forsinkelsen i 
oprettelsen af bankunionen, og opfordrer 
til, at denne færdiggøres hurtigst muligt; 
noterer sig ECB's gentagne opfordringer til 
oprettelse af en europæisk 
indskudsgarantiordning (EDIS) som den 
tredje søjle i bankunionen;

26. er bekymret over de risici, der 
består som følge af forsinkelsen i 
oprettelsen af bankunionen, og opfordrer 
til, at denne færdiggøres hurtigst muligt; 
påskønner ECB's gentagne opfordringer til 
oprettelse af en europæisk 
indskudsgarantiordning (EDIS) som den 
tredje søjle i bankunionen, hvilket vil 
fremme beskyttelsen af indskydere, 
uddybe den finansielle integration og øge 
troværdigheden; glæder sig over, at ECB i 
den første fase af EDIS foretrækker at 
oprette en central fond for at sikre, at 
systemet udstyres med solide finansielle 
ressourcer, og at styringsrammen giver 
mulighed for en hurtig, fælles 
beslutningstagning på EU-plan; 

Or. en
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Ændringsforslag 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
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0016/2020
Costas Mavrides
Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018
(2019/2129(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 27 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 27a. beklager ECB's retningslinjer for 
nedbringelse af misligholdte lån i 
medlemsstaterne og Kommissionens 
lovgivningsmæssige forslag om samme 
emne; beklager den praksis, som banker i 
flere medlemsstater har med at sælge 
privatpersoners misligholdte realkreditlån 
til private kapitalfonde i massivt omfang, 
hvilket har resulteret i en stigning i 
antallet af tvangsovertagelser af boliger, 
og konstaterer, at flere medlemsstater ikke 
har formået at håndtere dette problem 
gennem passende 
forbrugerbeskyttelseslovgivning; 
opfordrer til, at der på EU-plan indføres 
en lovgivningsmæssig beskyttelse af 
boliglåntagere mod tvangsovertagelse;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/22

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

Betænkning A9-0016/2020
Costas Mavrides
Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018
(2019/2129(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. opfordrer ECB til at tilsikre en 
passende balance mellem finansiel 
innovation, herunder finansteknologi, og 
finansiel stabilitet;

32. opfordrer ECB til at tilsikre en 
passende balance mellem finansiel 
reguleringsmæssig innovation, herunder 
finansteknologi, og finansiel stabilitet;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/23

Ændringsforslag 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
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0016/2020
Costas Mavrides
Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018
(2019/2129(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 36 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 36a. opfordrer ECB til at oplyse den 
samlede fortjeneste, som eurosystemet har 
opnået gennem aftaler om finansielle 
nettoaktiver (ANFA'er) og programmet 
vedrørende værdipapirmarkeder (SMP) 
fra 2010 og indtil programmets endelige 
udløb med en specifik landeopdeling for 
de medlemsstater, der har været genstand 
for SMP-opkøb (Grækenland, Irland, 
Portugal, Spanien og Italien);

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/24

Ændringsforslag 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
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0016/2020
Costas Mavrides
Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018
(2019/2129(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. minder om, at udpegelsen af 
medlemmer af direktionen bør forberedes 
omhyggeligt og i fuld åbenhed sammen 
med Parlamentet i overensstemmelse med 
traktaterne; opfordrer Rådet til at udarbejde 
en kønsafbalanceret og afgrænset liste til 
alle nuværende og kommende ledige 
stillinger og dele den med Parlamentet for 
at give det mulighed for at spille en mere 
meningsfuld rådgivende rolle i 
udnævnelsesprocessen; beklager, at der 
hidtil ikke er gjort tilfredsstillende 
fremskridt;

42. minder om, at udpegelsen af 
medlemmer af direktionen bør forberedes 
omhyggeligt og i fuld åbenhed sammen 
med Parlamentet i overensstemmelse med 
traktaterne; opfordrer Rådet til at udarbejde 
en kønsafbalanceret og afgrænset liste til 
alle nuværende og kommende ledige 
stillinger og dele den med Parlamentet for 
at give det mulighed for at spille en mere 
meningsfuld rådgivende rolle i 
udnævnelsesprocessen; beklager, at der 
hidtil ikke er gjort tilfredsstillende 
fremskridt; beklager den nuværende 
mangel på kønsbalance blandt 
europæiske centralbankchefer; opfordrer 
ECB til at henstille til Kommissionen, at 
den reviderer statutten for Det 
Europæiske System af Centralbanker og 
Den Europæiske Centralbank for at gøre 
det obligatorisk at have et 
kønsafbalanceret direktion; opfordrer 
medlemsstaterne til at være 
opmærksomme på dette spørgsmål, når de 
udpeger deres centralbankchefer;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/25

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

Betænkning A9-0016/2020
Costas Mavrides
Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018
(2019/2129(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 42 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 42a. beklager ECB's negative holdning 
med hensyn til Den Europæiske 
Ombudsmands undersøgelse (sag 
1697/2016/ANA) af ECB-formandens 
medlemskab af "Group of Thirty" (G30); 
opfordrer ECB til at bringe formandens 
medlemskab af G30 til ophør, tage Den 
Europæiske Ombudsmands henstillinger 
op til fornyet overvejelse og omhyggeligt 
gennemgå sine interne politikker for at 
beskytte sig mod den potentielle risiko for 
holdningspåvirkning fra finanssektorens 
side;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/26

Ændringsforslag 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
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0016/2020
Costas Mavrides
Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018
(2019/2129(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 44

Forslag til beslutning Ændringsforslag

44. understreger behovet for, at ECB's 
ansvarlighed er af udvidet og mere 
virkningsfuld karakter som følge af, at dens 
ansvarsområder har udvidet sig siden 
begyndelsen af den globale finanskrise; 
genfremsætter sin opfordring til, at ECB 
udviser større gennemsigtighed og 
ansvarlighed over for Parlamentet; erklærer 
sig i denne forbindelse parat til at forbedre 
strukturen af den monetære dialog med 
ECB-formanden; er af den opfattelse, at en 
forbedret gennemsigtighedsordning mindst 
bør omfatte følgende elementer:

– obligatorisk offentliggørelse af 
interesseerklæringer for medlemmer af 
Styrelsesrådet,

– at sikre, at der er uafhængige 
medlemmer af revisionsudvalget såvel som 
det etiske udvalg,

– vedtagelse en ny politik for 
whistleblowere,

– klare retningslinjer og 
gennemsigtighedskrav og hensigtsmæssige 
begrænsninger på møder med interessenter,

– fastsættelse af specifikke krav, hvad 
angår institutionens holdning inden for 
rammerne af programmer for finansiel 
bistand samt i multilaterale fora såsom 

44. understreger behovet for, at ECB's 
ansvarlighed er af udvidet og mere 
virkningsfuld karakter som følge af, at dens 
ansvarsområder har udvidet sig siden 
begyndelsen af den globale finanskrise; 
genfremsætter sin opfordring til, at ECB 
udviser større gennemsigtighed og 
ansvarlighed over for Parlamentet; erklærer 
sig i denne forbindelse parat til at forbedre 
strukturen af den monetære dialog med 
ECB-formanden; er af den opfattelse, at en 
forbedret gennemsigtighedsordning mindst 
bør omfatte følgende elementer:

– obligatorisk offentliggørelse af 
interesseerklæringer for medlemmer af 
Styrelsesrådet,

– at sikre, at der er uafhængige 
medlemmer af revisionsudvalget såvel som 
det etiske udvalg,

– vedtagelse en ny politik for 
whistleblowere,

– klare retningslinjer og 
gennemsigtighedskrav og hensigtsmæssige 
begrænsninger på møder med interessenter,

– fastsættelse af specifikke krav, hvad 
angår institutionens holdning inden for 
rammerne af programmer for finansiel 
bistand samt i multilaterale fora såsom 
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Baselkomitéen; Baselkomitéen,

– offentliggørelse af protokollerne 
fra Styrelsesrådets møder, herunder 
udskrifter og afstemningslister, inden for 
en rimelig frist på under 3 år;

Or. en


